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ค าน า 
 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไปใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนได้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้อยู่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔   ให้มีเอกภาพและมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักการที่ประกาศไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขึ้น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ 
และวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้สังคมทางภาษาโดยรวมมีคุณภาพซึ่งจะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ครูบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วย
ให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังว่า
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดท ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 

เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นดีขึ้นเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด  
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง    มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และ
ภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร     การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

 ภาษาและวัฒนธรรม   การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน    การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 



 
 
 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   การประกอบอาชีพ  และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกี่ ยวกับตนเองและเรื่ องต่ างๆ ใกล้ตั ว  สถานการณ์  ข่ าว  
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง และค าอธิบาย ให้
ค าแนะน าอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/



สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  
พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม   

   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม   

  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี 
ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากข้ึน) 

  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการ
สนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
     

 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ชั้น ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า
และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงในการ
ท าอาหารและเครื่องดื่ม  การประดิษฐ์  การใช้ยา/ 
สลากยา การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  
หรือการใช้อุปกรณ์  

- ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ 
Say it  
again/ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under  a/an…/ Go to the 
window and open it./ Take out the book, 



open on page ๑๗ 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 าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./  Finish.        etc. 

- ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,… 

Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         
etc. 

 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบท
ร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

 

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

ชั้น ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑  - การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 ๓. เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non 
– text information) ที่อ่าน 

 ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่มเวลาว่างและนันทนาการสุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
วงค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิง่ของ บุคคล สถานที่
ต่างๆ 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  

 ๔. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความ
ส าคัญ (main idea) และตอบค าถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน 
และเรื่องสั้น 

 
   
 

 บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ เว็บไซด์ 

 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุนค าถามเกี่ยวกับ
ใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  
เมือ่ไร 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 
ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๒ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน าค า
ชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน 

 ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบาย 
เช่น  
การท าอาหารและเครื่องดื่มการประดิษฐ์   
การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ 

- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ 
เช่น is/are + Past Participle 

- ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ 
before/ after   etc. 

- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น  First,… 
Second,… Third,… Fourth,… Finally,…etc. 

 
 

๒. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ
และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

 ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 
 การใช้พจนานุกรม  
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 



- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 ๓. ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ 
ต่างๆ ที่อ่าน 

 

 ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่มเวลาว่างและนันทนาการสุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๗๕๐-๑,๙๐๐ ค า  

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล 
สถานที่ต่างๆ 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. 

ชั้น ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๒ ๔. เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียดสนับสนุน 
(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ 

 บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทย ุ
โทรทัศน์ เว็บไซด์ 

 การจับใจความส าคัญ เช่นหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุนค าถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 

- Yes/No Question 
- Wh-Question 
- Or-Question  etc. 

   ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้
เหตุผล และการยกตัวอย่าง  เช่น I think…/ I 
feel…/ I believe… 

- ค าสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ 
because/ so/ before/after 

- ตัวเชื่อม (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.๓ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน าค า
ชี้แจงและค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบาย ใน
การประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  
การใช้อุปกรณ์  

- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ 
เช่น  is/are + past partciple 

- ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ 
before/ after/ because   etc. 

- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  
Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,… etc. 

 
 

๒. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวโฆษณา 
และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง 
 การใช้พจนานุกรม  
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

ชั้น ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๓  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 ๓. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

 ประโยค ข้อความ และความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   
การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์
สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 

   การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิง่ของ บุคคล สถานที่
ต่างๆ  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. 

 ๔. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ
รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจาก
สื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์  เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต 

 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร
ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 

- Yes/No Question 
- Wh-Question 
- Or-Question 
- etc. 

ชั้น ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๓   ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้
เหตุผลและการยกตัวอย่าง 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 

continuous/ present perfect/ past simple/ 
future tense   etc. 

 Simple sentence/ Compound sentence/ 
Complex sentence 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  เพ่ือนและบุคคลใกล้
ตัว และส านวนการตอบรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 ๒. ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าและค าชี้แจง
ตามสถานการณ์ 

 
 
 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง 
 
 

ม.๑ 
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอ

ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ  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. 

 ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ใน
การขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน   



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ   มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน เช่น  
Nice/ Very nice./ Well done!/ 

Congratulations.  
I like… because… / I love…because…/ I  
feel… because… I think…/ I believe…/ I  
agree/disagree… 
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh 

no!    
etc 

ม.๒ ๑. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  เพ่ือนและบุคคลใกล้
ตัว และส านวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

ม.๒ ๒. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
และค าอธิบายตามสถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย  

 ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  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. 

 ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ใน
การขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน   



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรมและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่าง เหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ  มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวิตประจ 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.๓ ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์
ข่าวเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน
ข้อมลูเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การสนทนา/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว 
เรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวัน 

ม.๓ ๒. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  ค าอธิบาย ที่มี
ขั้นตอนซับซ้อน 

 ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ
และให้ความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 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. 

 ๔. พูดและเขยีนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ใน
การขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ

ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/
เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ  มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี  ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวิตประจ 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. 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    

กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม 
ใกล้ตัว เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ 
การท่องเที่ยว      

 ๒. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์
ความเรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  

 
 ๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 
ม.๒ ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   

กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

 การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟัง



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

 ๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

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

 ๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ 

 
ม.๓ ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  

ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ ์ /เรื่อง/
ประเด็นต่างๆ  ทีอ่ยู่ในความสนใจของ
สังคม 

 การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่น
กีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

 ๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง 

 ๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง

สุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   
การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 ๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาลวันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

ม.๒ ๑. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย การใช้สี
หน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะน าตนเอง  
การสัมผัสมือ  การโบกมือ  การแสดงความรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาลวันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  
วันวาเลนไทน์     

ม.๓ ๑. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การพูด 
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   
การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่   

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา  

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. บอกความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง  วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

ม.๒ 
 
 
 

๑. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
ของเจ้าของภาษากับของไทย  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 ๒. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย   

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

ม.๓ ๑. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน

และความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยการน า
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ม.๒ 
๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ม.๓ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ม.๒ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  และ
ชุมชน 

ม.๓ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

 



สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
ม.๒ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/

ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

 ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

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

ม.๓ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

 ๒. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น เช่น การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน า      
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การท าแผ่นปลิว  
ป้ายค าขวัญ   ค าเชิญชวนแนะน า โรงเรียนและ
สถานที่ส าคัญในชุมชนและท้องถิ่นการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็น
ภาษาอังกฤษ     

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓) 
 

รายวิช
า 

ชั้น ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงต่อ… 

ภาคเรียน สัปดาห์ ภาค
เรียน 

ปี 

พ้ืนฐาน 

ม.๑ ภาษาอังกฤษ อ ๒๑๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๑ ภาษาอังกฤษ อ ๒๑๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๒ ภาษาอังกฤษ อ ๒๒๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๒ ภาษาอังกฤษ อ ๒๒๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๓ ภาษาอังกฤษ อ ๒๓๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๓ ภาษาอังกฤษ อ ๒๓๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องค าแนะน าและค าชี้แจงต่างๆ  อ่านออกเสียงข้อความ
ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อ่านนิทานและร้อยกรองสั้นๆ  เลือกระบุประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  สนทนา  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและ
สถานการณ์ต่างๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว  
สรุป  วิเคราะห์  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกริยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่  ประเพณีของเจ้าของภาษา 

  บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันส าคัญและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด  การเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ใช้กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การ
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ  สื่อสาร  เห็นคุณค่า  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม  ๑๒  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องค าแนะน าและค าชี้แจงต่างๆ  อ่านออกเสียงข้อความ
ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อ่านนิทานและร้อยกรองสั้นๆ  เลือกระบุประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและ
สถานการณ์ต่างๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ ใกล้
ตัว  สรุป  วิเคราะห์  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกริยาท่าทางตามมารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม  หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณีของเจ้าของภาษา 

  บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันส าคัญและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด  การเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ใช้กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การ
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสาร  เห็นคุณค่า  น าความรู้ไปใช้ระโยชน์  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๑/๑ มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๑/๑ มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๑/๑ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับเรื่องที่ไม่ใช่ความเรียง  จับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  สนทนาและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ  พูด  เขียน  บรรยาย  อธิบายแสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ  และประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีของเจ้าของภาษา
เปรียบเทียบ  



 บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องของการออกเสียง  ประโยคชนิดต่างๆ  
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการเขียนใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์
จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การฝึก
ปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ  สื่อสาร เห็นคุณค่า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๒  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
มาตรฐาน ต ๑/๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เวลา ๓  ชัว่โมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆ  อ่านออกเสียง

ข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับเรื่องที่ไม่ใช่ความเรียง  จับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  สนทนาและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ  พูด  เขียน  บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม
หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีของเจ้าของภาษา  

เปรียบเทียบ  บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องของการออกเสียง  ประโยค
ชนิดต่างๆ  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการเขียนใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ใช้กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การ
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสาร เห็นคุณค่า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหสัตัวช้ีวัด  รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๒/๑     มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๒/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆ  อ่านออกเสียง
ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุเขียนประโยค  ข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  จับใจความส าคัญ  รายละเอียด  สนับสนุน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน สนทนาสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม  สถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย  อธิบาย
แสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การขอและให้ข้อมูล เปรียบเทียบ สรุป  วิเคราะห์  
เหตุการณ์  ข่าว  ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้ภาษา  น้ าเสียง  ท่าทาง  กริยามารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา 

  เปรียบเทียบ บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ค้นคว้า  รวบรวม  สรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด การเขียนใช้ภาษาสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน   

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ใช้กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การ
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
   เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสาร  เห็นคุณค่า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม  ๑๒  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
มาตรฐาน ต ๑/๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆ  อ่านออกเสียง
ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุเขียนประโยค  ข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  จับใจความส าคัญ  รายละเอียด  สนับสนุน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน  สนทนาสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย  อธิบาย
แสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การขอและให้ข้อมูล เปรียบเทียบ สรุป วิเคราะห์  
เหตุการณ์  ข่าว  ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้ภาษา  น้ าเสียง  ท่าทาง  กริยามารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา 

  เปรียบเทียบบอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ค้นคว้า  รวบรวม  สรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน   

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ใช้กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การ
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  
   เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๑  ม.๓/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๓/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๓/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ปฏิบัติตามค าสั่งค า
ขอร้อง ค าแนะน าและค า
ชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค า
ชี้แจงในการท าอาหาร
และเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ์ การใช้ยา
สลากยา การบอก
ทิศทาง  ป้ายประกาศ
ต่างๆ  หรือการใช้
อุปกรณ์   

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์)  

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- ความตระหนักรู้ในตน 
- ความเห็นใจผู้อ่ืน 
- ใฝ่เรียนรู้ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทาน และบทร้อยกรอง
(poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

 ข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง 

 การใช้พจนานุกรม   
 หลักการอ่านออก

เสียง  
 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
เลือก/ระบุประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง (non–
text information) ที่
อ่าน 

 ประโยค หรือข้อความ 
และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและ
อาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

 คุณลักษณะอันพึง 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 
-       การแก้ปัญหา 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 

  การตีความ/ถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน)  

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 
-       การแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ระบุหัวข้อเรื่อง
(topic)ใจความส าคัญ 
main idea และตอบ
ค าถามจากการฟังและ
อ่าน  บทสนทนานิทาน
และเรื่อสั้น 

 บทสนทนา  นิทาน 
เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทต่างๆ  

 การจับใจความส าคัญ  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 
-       การแก้ปัญหา 

 
 

 
 
 



สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเหน็อย่าง 
มีประสิทธิภาพ                     

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม
และสถานการณ์ต่างใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาท่ีใช้ในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๑/๒ 
ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า
และค าชี้แจงตาม
สถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า 

และค าชี้แจง 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๑/๓ 
พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ  อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ   

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- การน าเสนอ 
- การแสดงออก 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๑/๔ 
พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์ส านวน 
ประโยค และข้อความ
ที่ใช้ในการขอและให้
ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังหรืออ่าน   

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- การน าเสนอ 
- การแสดงออก 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด 
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน อ ๑.๒ ม.๑/๕ 
พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอย่าเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี
ใจ เสียใจ  มีความสุข  
เศร้า หิว รสชาติ 
สวย น่าเกลียด เสียง
ดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว
เหตุการณ์ 
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- การน าเสนอ 
- การแสดงออก 
- การปฏิบัติ 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 

 
สาระท่ี ๑   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๑/๑ 
พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเองกิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความ
ที่ใช้ในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน 
ประสบการณ์  
สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว 
เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร 
การเรียน การเล่น
กีฬา ฟังเพลง การ
อ่านหนังสือ การ
ท่องเที่ยว      

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- ใฝ่เรียนรู้ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๑/๒ 
พูด/เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ
(theme)ที่ได้จากการ
วิเคราะห์/เรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจ ของสังคม 

 การจับใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ การ
วิเคราะห์ความเรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- การน าเสนอ 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  - การแสดงออก 
 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๑/๓ 
พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรอืเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

 การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- การน าเสนอ 
-       การแสดงออก 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 

  
สาระท่ี ๒    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ใช้ ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพ 
เหมาะสม ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางใน
การสนทนา ตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์  
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของ
เทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของ

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

ภาษา คิดวิเคราะห์) 
- การน าเสนอ 
- การแสดงออก 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- การปฏิบัติงานกลุ่ม 
- การแสดงออก 
- การน าเสนอ 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 

 
สาระท่ี ๒    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๑/๑ 
บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค 

 การใช้ เครื่ องหมาย
วรรคตอนและการ
ล า ดั บ ค า ต า ม
โครงสร้างประโยค 

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๑/๒ 
เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง 
วันส าคัญ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของ 

 การเปรียบเทียบและ
การอธิบายความ
เหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ 

 การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการ
ล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การแก้ปัญหา 
- การตัดสินใจ 
 

 
 
 
 



สาระท่ี ๓   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด การเขียน 

 ก า ร ค้ น ค ว้ า  ก า ร
รวบรวม  การสรุ ป 
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

- แบบอริยสัจ ๔ 
(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วิเคราะห์ 
และสรุป) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๔.๑ ม.๑/๑ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศกึษา 

 การใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง/
จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน และ
สถานศึกษา  

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

 
 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๒/๑ 
ปฏิบัติตามค าสั่งค า
ขอร้อง ค าแนะน าและค า
ชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
 

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าชี้แจง 
และค าอธิบาย 

- การท าอาหาร
,เครื่องดื่ม 

- การประดิษฐ์ 
- การใช้ยา   สลากยา 
- การบอกทิศทาง 
- ป้ายประกาศ 
- การใช้อุปกรณ์ 
- ค าสันธาน 
- Passive voice 

- ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์)  

 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความตระหนักรู้ในตน 
 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๒/๒ 
อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทาน และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ  ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน   

 ข้อความ  ข่าว 
ประกาศ  และบทร้อย
กรอง 

 การใช้พจนานุกรม 
 หลักการอ่านออก

เสียง  
 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินัย, จิตใจ
แน่วแน่, แก้ปัญหา
ถูกต้อง) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์ 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๒/๓ 
 ระบ/ุเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง (non–
text information) ที่
อ่าน 

 ประโยค หรือข้อความ 
และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินัย, จิตใจ
แน่วแน่, แก้ปัญหา
ถูกต้อง) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและ
อาชีพ 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

  การเดินทางท่องเที่ยว 
การบริการ สถานที่ 
ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 การตีความ/ถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๒/๔ 
เลือกหัวข้อเรื่องใจความ
ส าคัญบอกรายละเอียด
สนับสนุน
(supportingdetail) และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างง่ายๆ 
ประกอบ 

 บทสนทนา  นิทาน 
เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทต่างๆ 

 การจับใจความส าคัญ 
 ประโยคที่ใช้ในการ

แสดงความคิดเห็น 
การให้เหตุผล การ
ยกตัวอย่าง 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
 

 
 
 
 
 



สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเหน็ 
อย่าง มีประสิทธภิาพ 
 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๒/๑ 
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัวและสถานการณ์
ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 
เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่าง ๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ใฝ่เรียนรู้ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๒/๒ 
ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า
และค าชี้แจงตาม
สถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๒/๓ 
พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูลบรรยาย และ

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความต้องการ
เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๒/๔ 
พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์ ส านวนภาษา 
ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการ
ขอและให้ข้อมูล 
บรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๒/๕ 
พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
สาระท่ี ๑   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๒/๑ 
พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเองกิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม      

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๒/๒ 
พูด/เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระหัวข้อ
เรื่อง (topic) ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

 การจับใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ การ
วิเคราะห์ความเรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

- ฝึกกระบวนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 
- การแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๒/๓ 
พูด/เขียนแสดงความ

 การแสดงความ  ทักษะกระบวนการ  คุณลักษณะอันพึง



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ พร้อมทัง้
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

คิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์ 

สอนพุทธวิธี 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

ประสงค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
สาระท่ี ๒    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๒/๑ 
ใช้ ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพ 
เหมาะสม ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางใน
การสนทนา ตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๒/๒ 
อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของ
เทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- การปฏิบัติงานกลุ่ม 
- สร้างความคิดรวบ

ยอด 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๒/๓ 
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- การปฏิบัติงานกลุ่ม 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 



สาระท่ี ๒    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๒/๑ 
เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
และการล าดับตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและ
การอธิบายความ
เหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับไทย 

 การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการ
ล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรทัธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
 

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๒/๒ 
เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและ
การอธิบายความ
เหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับ
ภาษาไทยการน า
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาไปใช้ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

-     สร้างความคิดรวบ
ยอด 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๓   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๓.๑ ม.๒/๑ 
ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด การเขียน 

 ก า ร ค้ น ค ว้ า  ก า ร
รวบรวม  การสรุ ป 
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๔.๑ ม.๒/๑ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนชุมชน 
และสถานศึกษา 

 การใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง/
จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน 

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๓/๒ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 การใช้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๓/๑ 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า และค า
ชี้แจงที่ฟังและอ่าน 
 

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค า
ชี้แจงในการประดิษฐ์   
การบอกทิศทาง  ป้าย
ประกาศต่างๆ  การใช้
อุปกรณ์   

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์)  

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความตระหนักรู้ในตน 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๓/๒ 
อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว โฆษณาและบทร้อย
กรอง (poem) สั้นๆ  
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

 ข้อความ  ข่าว 
โฆษณา  และบทร้อย
กรอง 

 การใช้พจนานุกรม 
 หลักการอ่านออก

เสียง  
 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๓/๓ 
 ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน  

 ประโยค หรือข้อความ 
และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและ
อาชีพการเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- การปฏิบัติงานกลุ่ม 
- สร้างความคิดรวบ

ยอด 
-  ฝึกกระบวนการอ่าน 

คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

 
  การตีความ/ถ่ายโอน

ข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๓/๔ 
เลือก/ระบหุัวข้อเรื่อง
ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ 

 การจับใจความส าคัญ 
 ค าถามเกี่ยวกับ

ใจความส าคัญของ
เรื่อง 

 ประโยคที่ใช้ในการ
แสดงความคิดเห็น
การให้เหตุผลและการ
ยกตัวอย่าง 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคดิเหน็
อย่าง มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๓/๑ 
สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 
สถานการณ์ต่างๆ การ
สนทนา/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ใฝ่เรียนรู้ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๓/๒ 
ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า
และค าชี้แจงอธิบายอย่าง
เหมาะสม 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า 
และค าชี้แจง ค าอธิบาย
ที่มีข้ันตอนซับซ้อน 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

-    แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิดให้กับ

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

ผู้เรียน) 
มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๓/๓ 
พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความต้องการเสนอ
และให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

- ฝึกกระบวนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๓/๔ 
พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล  อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน
ภาษา ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการ
ขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน   

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

- ฝึกกระบวนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๓/๕ 
พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรมประสบการณ์ 
และข่าว เหตุการณ์ 
พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผล 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

- ฝึกกระบวนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
 
 
 



สาระท่ี ๑   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๓/๑ 
พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์เรื่อง ประเด็น
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 

 การบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน 
ประสบการณ์  ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคม      

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

- ฝึกกระบวนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๓/๒ 
พูดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อ
เรื่องท่ีได้จาการวิเคราะห์/
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจ ของสังคม 

 การจับใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่อง  การ
วิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์/ข่าว 
สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ  

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนิสการ 
- สร้างความคิดรวบ

ยอด 
- ฝึกกระบวนการอ่าน 

คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- การตัดสินใจ 
- การแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๓/๓ 
พูดและเขียนน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

 การแสดงความ
คิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์และ
เหตุการณ์ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การ
คิดวิเคราะห์) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

- ฝึกกระบวนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

  



สาระท่ี ๒    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๓/๑ 
เลือกใช้ ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะ
กับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

 การเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๓/๒ 
อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- การปฏิบัติงานกลุ่ม 
- สร้างความคิดรวบ

ยอด 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๓/๓ 
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- การปฏิบัติงานกลุ่ม 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 
สาระท่ี ๒    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๓/๑ 
เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

 การเปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง 

 การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการ
ล าดับค าตาม

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

โครงสร้างประโยค (กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๓/๒ 
เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างเหมาะสม 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

-     สร้างความคิดรวบ
ยอด 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
-       มุ่งม่ันในการท างาน 

 
สาระท่ี ๓   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๓.๑ ม.๓/๑ 
ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด การเขียน 

 การค้นคว้า การ
รวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๔  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชน และ
สังคม 

 การใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่
เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

- สร้างความคิดรวบ
ยอด 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 

 
สาระท่ี ๔    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ แบะการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๓/๑ 
ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปความรู้ 
ข้อมูลต่างๆ  จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น การ
ค้นคว้าความรู้ ข้อมูล
ต่าง ๆจากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้าง
ศรัทธาและวิธีคิด
ให้กับผู้เรียน) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๓/๒ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและ

 การใช้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น 

 ทักษะกระบวนการ
สอนพุทธวิธี 

- แบบอิทธิบาท ๔ 
(กระบวนการสร้าง
ความพอใจในสิ่งที่

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสื่อสารมี



ตัวช้ีวัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

ท้องถิ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

เรียนรู้, พากเพียรต่อ
สิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อ
สิ่งที่เรียนรู้, คิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อนน าไปใช้) 

ประสิทธิภาพ 

 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  (๙ หน่วยการเรียนรู้  ๒๐ ตัวช้ีวัด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ล าดับที่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ต ๑.๑  ม.๑/๑ Direction  ทิศทาง 
๒ ต ๑.๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ My Interests  สิ่งที่ฉันสนใจ 
๓ ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม๑.๕ Everyday activities  กิจกรรมชีวิตประจ าวัน 
๔ ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ Thing we like สิงที่พวกเราชอบ 
๕ ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ My favorite day  วันที่ฉันชอบ 
๖ ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ Festival  เทศกาล 
๗ ต ๓.๑  ม.๑/๑ My school  โรงเรียนของฉัน 
๘ ต ๔.๑  ม.๑/๑ My world  โลกของฉัน 
๙ ต ๔.๒  ม.๑/๑ Occupation อาชีพ 

รวม ๙ หน่วยการเรียนรู้ ๒๐ ตัวชี้วัด 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  (๘ หน่วยการเรียนรู้  ๒๑ ตัวช้ีวัด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

ล าดับ
ที ่

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ You and me เธอและฉัน 
๒ ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ Free times activities  กิจกรรมยามว่าง 
๓ ต ๑.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ A tall story  เรื่องราว 
๔ ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ Celebrations  การเฉลิมฉลอง 
๕ ต ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ Tradition ประเพณี 
๖ ต ๓.๑  ม.๒/๑ Technology & change  เทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนแปลง 
๗ ต ๔.๑  ม.๒/๑ Place to visit  การเยี่ยมชมสถานที่ 
๘ ต ๔.๒  ม.๒/๑  ม ๒/๒ Job  งาน 

รวม ๘ หน่วยการเรียนรู้ ๒๑ ตัวชี้วัด 



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  (๘ หน่วยการเรียนรู้  ๒๑ ตัวช้ีวัด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ล าดับที่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ Reading  the signs การอ่านสัญลักษณ์ 
๒ ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ The champions ผู้ชนะเลิศ 
๓ ต ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ Different  lifestyles  
  ความแตกต่างในการด าเนินชีวิต 

๔ ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ Romance (Relation ships)  
  หนังรัก (ความสัมพันธ์) 

๕ ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ Celebration (Past participle)  
  การเฉลิมฉลอง(อดีต) 

๖ ต ๓.๑  ม.๓/๑ New  friends  เพ่ือนใหม่ 
๗ ต ๔.๑  ม.๓/๑ Important moment ความส าคัญ 
๘ ต ๔.๒  ม.๓/๑ ม ๓/๒ Money talk  คุยเรื่องเงิน 

รวม ๘ หน่วยการเรียนรู้ ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง  ๓.๐ หน่วยกิต 

(ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Direction ต ๑.๑ ม.๑/๑ การปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร้อง
ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่าน 

๕ ๗ 

๒ My Interests ต ๑.๑ ม.๑/๒ การอ่านออกเสียงข้อความนิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้อง
ตาม หลักการอ่าน   

๕ ๗ 

  ต ๑.๑ ม.๑/๓ การเลือก/ระบปุระโยคและข้อความ  
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  
(non-text information) ที่อ่าน    

๕ ๗ 

  ต ๑.๑ ม.๑/๔ การระบุหัวข้อเรื่อง(topic)  
ใจความส าคัญ (main idea) และ 
ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน  
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น   

๕ ๗ 

๓ Every day activities ต ๑.๒ ม.๑/๑ การสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

๕ ๙ 



ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
  ต ๑.๒ ม.๑/๒ การใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ 

ค าชี้แจง ตามสถานการณ์ 
๕ ๙ 

  ต ๑.๒ ม.๑/๓ การพูดและเขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

๕ ๙ 

  ต ๑.๒ ม.๑/๔ การพูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

๕ ๙ 

  ต ๑.๒ ม.๑/๕ การพูดและเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
อย่างเหมาะสม 

๕ ๙ 

๔ Thing we like ต ๑.๓ ม.๑/๑ การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว 

๕ ๙ 

  ต ๑.๓ ม.๑/๒ การพูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระ(theme)ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

๕ ๙ 

  ต ๑.๓ ม.๑/๓ การพูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   
ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

๕ ๙ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดั
บ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ My favorite day ต ๒.๑ ม.๑/๑ การใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

๘ ๑๕ 

  ต ๒.๑ ม.๑/๒ การบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวัน
ส าคัญชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

๘ ๑๕ 

  ต ๒.๑ ม.๑/๓ การเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

๘ ๑๕ 

๒ Festival ต ๒.๒ ม.๑/๑ การบอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับ
ค าตามโครงสร้างประโยค 

๘ ๑๕ 

  ต ๒.๒ ม.๑/๒ การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล    
งานฉลอง  วันส าคัญ และชีวติความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย 

๗ ๑๐ 

๓ My school ต ๓.๑ ม.๑/๑ การค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

๗ ๑๐ 

๔ My world ต ๔.๑ ม.๑/๑ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

๗ ๑๐ 

๕ Occupation ต ๔.๒ ม.๑/๑ การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๗ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง  ๓.๐ หน่วยกิต 

(ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

ล าดั
บ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ You and me ต ๑.๑ ม.๒/๑ การปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า 
ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่าน 

๔ ๕ 

  ต ๑.๑ ม.๒/๒ การอ่านออกเสียงข้อความข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

๔ ๕ 

  ต ๑.๑ ม.๒/๓ การระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ 
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 

๔ ๕ 

  ต ๑.๑ ม.๒/๔ การเลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียดสนับสนุน 
(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ 

๔ ๑๐ 

๒ Free times activities ต ๑.๒ ม.๒/๑ การสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  
และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

๔ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๒/๒ การใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค า
ชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ 

๔ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๒/๓ การพูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

๔ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๒/๔ การพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

๔ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๒/๕ การพูดและเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ 

๔ ๕ 



ล าดั
บ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง 
เหมาะสม 

๓ A tall story ต ๑.๓ ม.๒/๑ การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเองกิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 

๔ ๘ 

  ต ๑.๓ ม.๒/๒ การพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ทีไ่ด้
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๔ ๘ 

  ต ๑.๓ ม.๒/๓ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

๔ ๙ 

๔ Celebrations ต ๒.๑ ม.๒/๑ การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

๔ ๙ 

  ต ๒.๑ ม.๒/๒ การอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

๔ ๘ 

  ต ๒.๑ ม.๒/๓ การเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

๔ ๘ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 

ล าดั
บ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Tradition ต ๒.๒ ม.๒/๑ การเปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

๑๐ ๑๐ 

  ต ๒.๒ ม.๒/๒ การเปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

๑๐ ๑๕ 



เจ้าของภาษากับของไทย   
๒ Technology & 

change 
ต ๓.๑ ม.๒/๑ การค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้  

๑๐ ๒๕ 

๓ Place to visit ต ๔.๑ ม.๒/๑ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม 

๑๐ ๒๕ 

๔ Job ต ๔.๒ ม.๒/๑ การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมและสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ  

๑๐ ๑๐ 

  ต ๔.๒ ม.๒/๒ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

๑๐ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
 
 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง  ๓.๐ หน่วยกิต 

(ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Reading  the signs ต ๑.๑ ม.๓/๑ การปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า 
ค าชี้แจงและค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 

๔ ๖ 

  ต ๑.๑ ม.๓/๒ การอ่านออกเสียงข้อความข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

๔ ๖ 

  ต ๑.๑ ม.๓/๓ การระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

๔ ๖ 

  ต ๑.๑ ม.๓/๔ การเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

๔ ๗ 

๒ The champions ต ๑.๒ ม.๓/๑ การสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความ

๔ ๕ 



ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม  

  ต ๑.๒ ม.๓/๒ การใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค า
ชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 

๔ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๓/๓ การพูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  

๔ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๓/๔ การพูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

๔ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๓/๕ การพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

๔ ๕ 

๓ Different  lifestyles ต ๑.๓ ม.๓/๑ การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  
/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

๔ ๘ 

  ต ๑.๓ ม.๓/๒ การพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ/์
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

๔ ๙ 

  ต ๑.๓ ม.๓/๓ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์  และ
เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ 

๔ ๘ 

๔ Romance (Relation 
ships) 

ต ๒.๑ ม.๓/๑ การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

๔ ๙ 



ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  ต ๒.๑ ม.๓/๒ การอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่    
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

๔ ๘ 

  ต ๒.๑ ม.๓/๓ การเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

๔ ๘ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Celebration (Past 
participle) 

ต ๒.๒ ม.๓/๑ การเปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   

๑๐ ๑๕ 

  ต ๒.๒ ม.๓/๒ การเปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

๑๐ ๑๐ 

๒ New  friends ต ๓.๑ ม.๓/๑ การค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้  

๑๐ ๒๕ 

๓ Important moment ต ๔.๑ ม.๓/๑ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม 

๑๐ ๒๕ 

๔ Money talk  ต ๔.๒ ม.๓/๑ การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ  

๑๐ ๑๕ 

  ต ๔.๒ ม.๓/๒ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชน 
และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

๑๐ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๐ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- ค าแนะน าและค าชี้แจง
ในการท าอาหารและ
เครื่องดื่ม  การประดิษฐ์
การใช้ยา 
สลากยาการบอกทิศทาง  
ป้ายประกาศต่างๆ หรือ 
การใช้อุปกรณ์ 

   
 

- แผนที่ 
- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูน าเสนอสถานการณ์ (ตามเนื้อหาที่ก าหนด...) 
ขั้นฝึก 
- ครูจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๒ รูป 
- ครูแจกตัวอย่างภาพประกอบให้กับนักเรียนในแต่ละ

กลุ่ม 
- นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงรูปแบบประโยคในการ

ถามทิศทาง 
- ให้แต่ละกลุ่มสนทนาตอบโต้กัน  
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน และค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 

Direction 
เวลา ๗ ชัว่โมง 

 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๑ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒.  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ บทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๓.  เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non – text information) ที่อ่าน 
๔.  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ(main idea) และตอบค าถามจากการฟังและการอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ข้อความนิทานและบท

ร้อยกรอง 
- การใช้พจนานุกรม 
- หลักการอ่านออกเสียง 
- ประโยคหรือข้อความ 

และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
อาหาร เครื่องดื่มเวลา
ว่างและนันทนาการ
สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยวการบริการ
สถานที่ ภาษาและ

- ใบงาน ใบความรู้ (เนื้อเรื่อง
จาก Internet) 

- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค  

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นคู่ 

๒ คน 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ  
- คิด วิเคราะห์  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- ครูน าเสนอใบความรู้  (ตามเนื้อหาที่ก าหนด...) 
- ครูท าหน้าที่ถาม –ตอบ  (ตามเนื้อหาที่ก าหนด...) 
ขั้นฝึก 
- ครูตั้งตัวอย่างค าถาม-ตอบ 
- ครใูห้นักเรียนคิดหาเหตุผลจากเนื้อเรื่องในการถามตอบ 
-  ครถูาม-ตอบแบบคนต่อคน ถาม-ตอบแบบกลุ่ม และ

สุ่มถาม-ตอบ 
- นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงรูปแบบประโยคในการ

ถามทิศทาง 
- ครูให้นักเรียนหาข้อสรุปจากเนื้อเรื่อง 
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโครงสร้างประโยค วลี ฯลฯ 
ขั้นประยุกต์ 
- ครูให้นักเรียนท าใบงานตอบค าถามจากใบความรู้ 
- นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ 

My Interests 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๒ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- การตีความ/ถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง  

- บทสนทนา นิทาน เรื่อง
สั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทต่างๆ 

- การจับใจความส าคัญ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๓ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒    มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
๒. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจง ตามสถานการณ์ 
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
อย่างเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล 
- ค าขอร้อง ค าแนะน า 

และค าชี้แจง 
- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง

ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ 

- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น
และให้เหตุผลประกอบ 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- รูปภาพ (นักเรียนวาด) 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์)  
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- วันนี้นักเรียนท ากิจกรรมอะไรบ้าง  
- ครูให้นักเรียนสนทนาตอบโต้กันระหว่างเพ่ือน 
- ครูน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ครใูห้นักเรียนวาดรูปกิจกรรมใน 1 วัน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมตาม

รูปภาพเป็นเรื่องราว 
- ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอผลงาน 

Everyday 
activities 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๔ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- ค าศัพท์  ส านวน 
ประโยค และข้อความท่ี
ใช้ในการขอและให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน 

- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น
และให้เหตุผลประกอบ 

ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ค้นคว้าเพ่ิมเติมและ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๑.๓    น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
๒. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ประโยคและข้อความท่ี

ใช้ในการบรรยาย
- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 

Thing we like 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๕ 

สาระส าคัญ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวันประสบการณ์  
สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว เช่น 
การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การ
เรียนการเล่นกีฬา ฟัง
เพลง การอ่านหนังสือ 
การท่องเที่ยว 

- การจับใจความส าคัญ/
แก่นสาระ การวิเคราะห์
ความเรื่อง/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ 
กีฬา เพลง 

- การแสดงความคิดเห็น
และการให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ 

- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
 
 

- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบและถามว่าชอบหรือไม่  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการใช้ประโยค

ตัวอย่าง 
- ครูให้นักเรียนออกมาเขียนประโยคหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรยีนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ค้นคว้าเพ่ิมเติมและ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๖ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- การใช้ภาษา น้ าเสียง 

และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- ความเปน็มาและ
ความส าคัญของเทศกาล
วันส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม   

 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม (วัน
ส าคัญต่างๆ) 

- ศึกษาชิ้นงานในการท า
รายงานกลุ่ม 

 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบและถามว่าเป็นวัน

ส าคัญอะไร  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทยเป็นค าและประโยค 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการแปล

ประโยคจากเนื้อเรื่อง 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มและจับฉลากวัน

ส าคัญต่าง ๆ 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ถาม-ตอบ ค้นคว้า

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการรายงานได้ 

My favorite 
day 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๗ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย 

 สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ความเหมือน/ความ

แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

- การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- การเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง 
วันส าคัญและชีวิตความ
เป็นอยู่ 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม (วัน
ส าคัญต่างๆ) 

- ศึกษาชิ้นงานในการท า
รายงานกลุ่ม 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบและถามว่าเป็นเทศกาล

อะไร  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทยเป็นค าและประโยค 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการแปลประโยค

จากเนื้อเรื่อง 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มและจับฉลากวัน

ส าคัญต่าง ๆ 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดใบงาน ถาม-ตอบ ค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติมประกอบการรายงาน 

Festival  
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๘ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสดงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์
ของตน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
 สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- การค้นคว้าการรวบรวม 
การสรุป และการ
น าเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- ผังมโนทัศน์ 
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง  
- ครูให้นักเรียนพิจารณา สังเกตสิ่งรอบตัวบริเวณโรงเรียน 
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วล ี(ตามเนื้อหาที่ก าหนด) 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทย 
ขั้นฝึก  
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดหาเหตุผลสรุปรวบรวมข้อมูล

โดยรอบและน าสิ่งที่พบเห็นมาแต่งประโยค 
ขั้นประยุกต์  
- น าเสนอข้อเท็จจริงด้วยการพูด การเขียน และน ามา

ประยุกต์ใช้ 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ถาม-ตอบ ค้นคว้า

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

My school 
เวลา ๖ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๖๙ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- การใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

 
 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- ผังมโนทัศน์ 
- วิทยุเทป  
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนฟังวิทยุเทป   
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลีที่ได้ฟังการสนทนาจาก

เนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครใูห้นักเรียนเขียนค าถามง่ายๆ จากการฟัง 
- ครูให้นักเรียนน าค าถามที่ตนเองแต่งมาถามเพ่ือนในชั้น

เรียนทีละคน 
ขัน้ประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนสามารถฟังเนื้อเรื่องจากเรื่องที่ฟังได้ 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัด ใบงานที่ก าหนดให้ 
 

My World 
เวลา ๖ ชัว่โมง 

 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๐ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/การ
ค้นคว้าความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 
 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ

(อาชีพ) 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- CD ROM  
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบและถามว่าอาชีพอะไร 
- ครูให้นักเรียนดู CD ROM   
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลีที่ใช้ในการสนทนา

อาชีพ 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครใูห้นักเรียนเขียนอาชีพในฝันของตนเอง 
- ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานของตนเองโดยการ

พูดหน้าชั้นเรียนคนละ 3 นาที 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ

ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 

Occupation 
เวลา ๖ ชัว่โมง 

 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๑ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และค าอธิบาย 

  
 

- ใบงาน  
- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างประโยค ค าสั่ง ค า

ขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง 
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
-      รูปภาพค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าชี้แจง 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครถูามนักเรียน ๑ คนโดยใช้ประโยคค าสั่งค าชี้แจง 

ค าแนะน า ค าขอร้อง 
- ครูอธิบายรูปแบบประโยคค าสั่ง ค าชี้แจง ค าแนะน า ค า

ขอร้อง 
ขั้นฝึก 
- ครูให้นักเรียนอ่านตามประโยคต่างๆ ทีละคน 
- ครใูห้นักเรียนดูรูปประโยคต่างๆ และท าแบบฝึกหัด 
- ครูแจกตัวอย่างภาพประกอบและให้นักเรียนจัดท า

ประโยคค าสั่ง ค าชี้แจง ค าแนะน า ค าขอร้องต่างๆ ๑ 
ประโยค 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมเนื้อหาที่ก าหนดให้ได้ 

You and me 
เวลา ๗ ชัว่โมง 

 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๒ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และ บทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๓. ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 
๔.  เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ข้อความ ข่าว ประกาศ

และบทร้อยกรอง 
- การใช้พจนานุกรม 
- หลักการอ่านออกเสียง 
- ประโยคหรือข้อความ

และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยวการบริการ

- ใบงาน ใบความรู้ (เนื้อเรื่อง
จาก Internet) 

- ภาพยนตร์ ๑ เรื่อง 
- เครื่องเล่นวีดีโอ 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- หนังสือแบบเรียน 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค  

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ  
- คิด วิเคราะห์  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบอิทธิบาท ๔ (กระบวนการ
สร้างความพอใจในสิ่งท่ีเรียนรู้, พากเพียรต่อสิ่งท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีเรียนรู้, คิด วิเคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช้) 
ขั้นสืบค้น (ฉันทะ) 
- ครใูห้นักเรียนชมภาพยนตร์  (ตามเนื้อหาที่ก าหนดให้) 
ขั้นเชื่อมโยง (วิริยะ) 
- ครูให้นักเรียนฟังภาพยนตร์ เขียนสิ่งที่อยากรู้ คิดตาม

เนื้อเรื่องว่าเป็นเรื่องอะไร ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 
ขั้นฝึก (จิตตะ) 
- ครูให้นักเรียนฝึกฟัง ฝึกคิด ฝึกถาม (ตามเนื้อหาที่

ก าหนดให้) 
- ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในใบความรู้โดยการตอบ

ค าถามจากเนื้อเรื่อง 
ขั้นประยุกต์ (วิมังสา) 

Film Fan 
(Intonation) 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๓ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

สถานที่ ภาษาและ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- การตีความ/ถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง  

- บทสนทนา นิทาน เรื่อง
สั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทต่างๆ 

- การจับใจความส าคัญ  
 

- นักเรียนสามารถพิจารณา ไตร่ตรอง แยกแยะ อธิบาย 
น าเสนอ และประยุกต์ใช้จากการชมภาพยนตร์ได้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๔ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
๒. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจง ตามสถานการณ์ 
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

  อย่างเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า 
และค าชี้แจง 

- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ  

- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น
และให้เหตุผลประกอบ 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- สมุดเล่มเล็ก (จดบันทึก

กิจกรรมประจ าวันต่างๆ) 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขัน้เชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูถามนักเรียนว่าชอบท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
- ครูน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ครใูห้นักเรียนท าสมุดเล่มเล็กเพ่ือจดบันทึกกิจกรรม

ประจ าวันของแต่ละคนว่าท าอะไรบ้าง 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมตามความ

เข้าใจของนักเรียน 
 
 

Free times 
activities 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๕ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- ค าศัพท์  ส านวน 
ประโยค และข้อความท่ี
ใช้ในการขอและให้ข้อมูล
บรรยายและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่าน 

- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น
และให้เหตุผลประกอบ 

 

ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ค้นคว้าเพ่ิมเติมและ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๖ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

มาตรฐานการเรียนรู้   ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ     ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองกิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 

- การแสดงความคิดเห็นและ
การให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว และประสบการณ์ 

- การจับใจความส าคัญ/แก่น
สาระหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ  เช่นประสบการณ์
ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้าง

ประโยค วลี 
- อธิบายโครงสร้าง

ประโยค วลี 
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของ

ค า 
- ให้นักเรียนหารายงาน

เกี่ยวกับ A tall story ๑ 
เรื่อง 

 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี (Past Simple) 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์ประโยคตัวอย่าง

และท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
- ครูให้นักเรียนหารายงานเกี่ยวกับ A tall story ๑ เรื่อง 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม

ได้ 

A tall story 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๗ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๒. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล  วนัส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- การใช้ภาษา 

น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการ
สนทนา ตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- ความเป็นมาและ
ความส าคัญของ
เทศกาลวันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่
และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม   

- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้าง

ประโยค วลี 
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของ

ค า 
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม (วัน
ส าคัญต่างๆ) 

- ศึกษาชิ้นงานในการท า
รายงานกลุ่ม 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, การเขียน
, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบและถามว่าเป็นเฉลิมฉลองอะไร  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทยเป็นค าและประโยค 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการแปลประโยคจาก

เนื้อเรื่อง 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มและจับฉลากและให้เล่า

เรื่องได้ที่จับฉลากได้หน้าชั้นเรียน 
-  ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ถาม-ตอบ ค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติมประกอบการรายงานได้ 

Celebrations 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๘ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
มาตรฐานการเรียนรู้ ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค 
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๒. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   

 สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

- ความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดตา่งๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

- การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน
และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 

- ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง  วันส าคัญ และ
ชีวิตความเปน็อยู่ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

- ใบงาน ใบความรู ้
- ใบงาน ใบความรู ้
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสรา้งประโยค 

วลี 
- อธิบายโครงสรา้งประโยค 

วลี 
- อธิบายค าศัพท์ ชนดิของค า 
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม (วัน
ส าคัญต่างๆ) 

- ศึกษาชิ้นงานในการท า
รายงานกลุ่ม 

 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง 

พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห)์ 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบและถามว่าเป็นเทศกาล

อะไร  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทยเป็นค าและประโยค 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการแปลประโยค

จากเนื้อเร่ือง 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มและจับฉลากวันส าคัญ

ต่าง ๆ 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดใบงาน ถาม-ตอบ ค้นคว้าข้อมูล

เพิ่มเติมประกอบการรายงาน 

Tradition 
เวลา ๗ ชั่วโมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๗๙ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

มาตรฐานการเรียนรู้ ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสดงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์
ของตน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- การค้นคว้า  การ

รวบรวม การสรุป และ
การน าเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- CD ROM เรื่อง 

Technology &   Change 
 
 
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง  
- ครูให้นักเรียนพิจารณา ดู CD ROM เรื่อง Technology 

&   Change 
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี (ตามเนื้อหาที่ก าหนด) 
- ครูอธิบายค าศัพท์ 
ขั้นฝึก  
- ครูให้นักเรียนเขียนค าศัพท์เฉพาะลงในสมุด 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดหาเหตุผลสรุปรวบรวมข้อมูล

จากเรื่องที่ได้ชมเพ่ือน ามาเสนอโดยการเขียนและพูด 
ขั้นประยุกต์  
- น าเสนอข้อเท็จจริงด้วยการพูด การเขียน และน ามา

ประยุกต์ใช้ได้ 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ถาม-ตอบ ค้นคว้า

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

Technology 
& Change 
เวลา ๖ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๐ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา  ชุมชน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- การใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษา และชุมชน 

 
 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- แหล่งการเรียนรู้นอก

สถานที่ 
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง  
- ครูพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
- ครูอธิบายแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ขั้นฝึก 
- ครแูบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มเท่าๆกัน 
- ให้นักเรียนหาค าศัพท์จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- ครูถาม-ตอบนักเรียนจากเนื้อหาที่ปรากฏในแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นประยุกต์  
- นักเรียนสามารถ ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
- นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติม 

Place to visit 
เวลา ๖ ชัว่โมง 

 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๑ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
     ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/การ
ค้นคว้าความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

- การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 

 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์เฉพาะ 
- นักเรียนแสดงบทบาท

สมมุติเป็นกลุ่มๆ 
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนก าหนดบทบาทสมมุติขึ้นมา ๑ เรื่อง  
- ครูอธิบายบทพูดในการใช้สนทนาให้นักเรียนฟัง 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียนในการ

ใช้บทสนทนา 
- ให้นักเรียนฝึกพูดคุยตอบโต้แสดงบทบาทสมมุติ 
- ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคต่างๆ ในเนื้อเรื่องและ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Jobs 
เวลา ๖ ชัว่โมง 

 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๒ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
๒.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และ บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๓. ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 
๔.  เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ค าขอร้อง แนะน า ค า

ชี้แจง และค าอธิบายใน
การประดิษฐ์การบอก
ทิศทาง ป้ายประกาศ
ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ 

- ข้อความข่าวประกาศ 
และบทร้อยกรอง 

- การใช้พจนานุกรม 
- หลักการอ่านออกเสียง 
- ประโยค หรือข้อความ 

และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลา

- ใบงาน ใบความรู้  
- บัตรค า (รูปภาพ

เครื่องหมายสัญลักษณ์) 
- แผนที่รูปภาพ 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- หนังสือแบบเรียน 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค  

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๔ 

กลุ่มเพ่ือให้เล่นเกมส์หา
เครื่องหมายสัญลักษณ์ 

 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ  
- คิด วิเคราะห์  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- ครูน าเสนอใบความรู้  (ตามเนื้อหาที่ก าหนด...) 
- ครทู าหน้าที่ถาม – ตอบโดยให้นักเรียนดูบัตรค ารูปภาพ

เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ   
ขั้นฝึก 
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ 
- ครอูธิบายประโยคในการถามและตอบและให้ผู้เรียน

เขียนลงในสมุดและอ่านตาม 
-  ครแูบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น ๔ กลุ่มเพ่ือเล่นเกมส์หา

เครือ่งหมายสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆในรูปภาพใบ
ความรู้โดยการถาม-ตอบ 

- ครูให้นักเรียนหาข้อสรุปเนื้อหาจากการเล่นเกมส์ 
ขั้นประยุกต์ 

Reading the 
signs 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๓ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ว่างและนันทนาการ
สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟา้
อากาศ การศึกษาและ
อาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- การตีความ/ถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง 

- บทสนทนา  นิทาน เรื่อง
สั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทต่างๆ 

- การจับใจความส าคัญ 
 
 

- นักเรียนสามารถท าใบงาน ตอบค าถามจากใบความรู้ได้ 
- นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ 
- นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงรูปแบบประโยคในการ

ถามเครื่องหมายสัญลักษณ์ได้ 

 
 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๔ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 
๒. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล 
- ค าขอร้อง ค าแนะน าค า

ชี้แจงค าอธิบาย ที่มี
ขั้นตอนซับซ้อน 

- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความต้องการเสนอและ
ให้ความช่วยเหลือตอบ
รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- รูปภาพประกอบในสมุด

เล่มเล็ก (นักเรียนวาด) 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูถามนักเรียนว่าชอบท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
- ครูน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ครใูห้นักเรียนท าสมุดเล่มเล็กเพ่ือจดบันทึกกิจกรรม

ประจ าวันของแต่ละคนว่าท าอะไรบ้างเรื่องเก่ียวกับ 
กีฬา เพลง เป็นต้น 

- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมตามความ

The 
Champions 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๕ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- ค าศัพท์  ส านวน 
ประโยค และข้อความท่ี
ใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน 

- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น
และให้เหตุผลประกอบ 

 

- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ เข้าใจของนักเรียน 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ค้นคว้าเพ่ิมเติมและ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๖ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระหัวข้อเรื่อง(topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์/ข่าว ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- การบรรยายเกี่ยวกับ

ตนเอง ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

- การแสดงความคิดเห็น 
และการให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ 

- การจับใจความส าคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง  

- การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจ   

- ใบงาน ใบความรู้ 
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 
 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, 
การเขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี 
- ครูยกตัวอย่างประโยค วลี  
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครใูห้นักเรียนจับฉลากเพ่ือออกมาบรรยาย (ตามหัวข้อที่

ก าหนดให้) หน้าชั้นเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกบรรยายเกี่ยวกับความแตกต่างของชีวิต 
- ครูให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ได้ออกมา

บรรยายพร้อมเหตุผลประกอบสั้นๆ 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ได้ 
- นักเรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ตนเองบรรยายได้ 

Different 
lifestyle 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๗ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๒. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่   ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
๓.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

- การเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

- ชีวิตความเปน็อยู่
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม   

 

- ใบงาน ใบความรู ้
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสรา้ง

ประโยค วล ี
- อธิบายโครงสรา้งประโยค 

วลี 
- อธิบายค าศัพท์ ชนดิของ

ค า 
- การเข้าใจขนบธรรมเนียม

ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

- ศึกษาชิ้นงานในการท า
รายงานกลุ่ม 

 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง 

พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, การเขียน, 
การถาม, การคิดวิเคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูใบความรู้และถามว่าเป็นวนัส าคัญอะไรเกี่ยวข้อง

อย่างไรกับขนบธรรมเนียมประเพณีเจ้าของภาษา  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทยเป็นค าและประโยค 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตวัอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการแปลประโยคจาก

เนื้อเรื่อง 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มให้ศึกษาใบความรู้ที่แจกให้ 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ถาม-ตอบได ้
- นักเรียน ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรายงานได ้

Romance 
เวลา ๔ ชั่วโมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๘ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

มาตรฐานการเรียนรู้ ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๒.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้
อย่างเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

- การเปรียบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ ของเจ้าของภาษากบั
ของไทยการใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศและภาษาไทย 

- การเปรียบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากบั
ของไทย 

- การน าวฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษาไปใช ้

- ใบงาน ใบความรู ้
- ใบงาน ใบความรู ้
- ตัวอย่างภาพประกอบ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสรา้งประโยค 

วลี 
- อธิบายโครงสรา้งประโยค 

วลี 
- อธิบายค าศัพท์ ชนดิของค า 
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม (วัน
ส าคัญต่างๆ) 

- ศึกษาชิ้นงานในการท า
รายงานกลุ่ม 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห)์ 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบและถามว่าเป็นเทศกาลเฉลิม

ฉลองอะไร  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วลี (Past partticiple) 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทยเป็นค าและประโยค 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการแปลประโยค

จากเนื้อเร่ือง 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มและจับฉลากวันส าคัญ

ต่าง ๆ 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดใบงาน ถาม-ตอบ ค้นคว้าข้อมูลเติม

ประกอบการรายงานเพิ่ม 

Celebration  
(Past 
participle) 
เวลา ๗ ชั่วโมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๘๙ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสดงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์
ของตน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- การค้นคว้าการรวบรวม 

การสรุป และการ
น าเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายโครงสร้างประโยค 

วล ี
- อธิบายค าศัพท์ ชนิดของค า 
- ให้นักเรียนแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากเพ่ือน
ใหม่ที่ไม่รู้จักโดยการ
สอบถามค าถามเป็น
ภาษาอังกฤษ (Computer) 

- นักเรียนรวบรวมข้อมูลส่ง
เป็นรูปเล่มรายงาน 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง  
- ครูให้นักเรียนพิจารณา สังเกตสิ่งรอบตัวจากสื่อ

เทคโนโลยีต่างๆ  
- ครอูธิบายโครงสร้างประโยค วลี (ตามเนื้อหาที่ก าหนด) 
- ครูอธิบายค าศัพท์อังกฤษแปลไทย 
ขั้นฝึก  
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดหาเหตุผลสรุปรวบรวมข้อมูล

โดยรอบและน าสิ่งที่พบเห็นมาแต่งประโยค 
- ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลส่งเป็นรูปเล่มรายงาน 
ขั้นประยุกต์  
- น าเสนอข้อเท็จจริงด้วยการพูด การเขียน และน ามา

ประยุกต์ใช้ได้ 
- นักเรียนค้นคว้า หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อเทคโนโลยีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

New friends 
เวลา ๗ ชัว่โมง 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๙๐ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- การใช้ภาษาสื่อสารใน

สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชน และ
สังคม 

 
 

- ใบงาน ใบความรู ้
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสรา้งประโยค 

วลี 
- อธิบายโครงสรา้งประโยค วลี 
- อธิบายค าศัพท์ ชนดิของค า 
 
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง 

พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห)์ 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูให้นักเรียนดูหนังสือแบบเรียนเร่ือง Important 

moment  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วล ี(ตามเนื้อเรื่องที่ก าหนด) 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียน 
- ครูให้นักเรียนอ่านตามเนื้อเรื่องที่ก าหนด 
- ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการใช้ประโยค

ตัวอย่าง 
- ครูสุ่มถามนักเรียนทีละคนและให้อธิบายเหตุผลในเนื้อเรื่อง

ที่ก าหนด 
- ครูให้นักเรียนออกมาเขียนประโยคหน้าชัน้เรียนตามค าบอก 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
-     นักเรียนอ่าน ค าศัพท์เฉพาะและประโยคยากได ้
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงานได้  
- นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมและน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

Important 
moment 
เวลา ๗ ชั่วโมง 

 



 หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที ่ ๙๑ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
     ๒.  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- การใช้ภาษาตา่งประเทศ

ในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

- การใช้ภาษาตา่งประเทศ
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น 

 

- ใบงาน ใบความรู ้
- หนังสือแบบเรียน 
- หนังสือแบบฝึกหัด 
- ตัวอย่างโครงสรา้งประโยค 

วลี 
- อธิบายโครงสรา้งประโยค วลี 
- อธิบายค าศัพท์เฉพาะ 
- นับจ านวนที่นบัได้และนับ

ไม่ได้ (เงิน)   
 

วิธีการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- น าเสนอ แสดงออก  
- คิด วิเคราะห์ 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง 

พูด อ่าน เขียน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การคิดวิเคราะห)์ 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- ครูถามนักเรียนโดยใช้สิง่ของว่าสิ่งไหนนับได้และนับไม่ได้  
- ครูอธิบายโครงสร้างประโยค วล ี(Countable 

Uncountable) 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ครูแจกตัวอย่างใบความรู้ประกอบให้กบันักเรียน 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนและคิดวิเคราะห์โดยการใชป้ระโยค

ตัวอย่าง 
- ครูให้นักเรียนออกมาเขียนประโยคหน้าชัน้เรียน 
- ครูสุ่มถามนักเรียนทีละคน  
ขั้นประยุกต ์(การประเมิน) 
- นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ใบงาน ค้นคว้าเพิ่มเติมและน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

Money talk 
เวลา ๗ ชั่วโมง 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๐ 

 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๑/๑ ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ค าขอร้อง ค าแนะน า
และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่าน 
 

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าและค า
ชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าและค า
ชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าและค า
ชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่านได้บางสว่น
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าและค า
ชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๑/๒ อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และบท
ร้อยกรอง (poem) สั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการ
อ่านได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการ
อ่านได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการ
อ่านได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการ
อ่านได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๑/๓ เลือก/ระบุ
ประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง (non – text 
information) ที่อ่าน 

นักเรียนเลือก/ระบุ
ประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงที่อ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนเลือก/ระบุ
ประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงที่อ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเลือก/ระบุ
ประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงที่อ่านได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเลือก/ระบุ
ประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงที่อ่านไดน้้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๑/๔ ระบุหัวข้อเร่ือง 
(topic) ใจความส าคัญ 
(main idea) และตอบ
ค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทาน 
และเร่ืองสั้น 

นักเรียนระบุหัวข้อ
เร่ือง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน และ
เร่ืองสั้นได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนระบุหัวข้อ
เร่ือง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน และ
เร่ืองสั้นได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุหัวข้อ
เร่ือง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน และ
เร่ืองสั้นได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุหัวข้อ
เร่ือง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน และ
เร่ืองสั้นได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๑/๑ สนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง กิจกรรม
และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวนั 

นักเรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
กิจกรรมและ
สถานการณ์ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
กิจกรรมและ
สถานการณ์ตา่งๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
กิจกรรมและ
สถานการณ์ตา่งๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
กิจกรรมและ
สถานการณ์ตา่งๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๑/๒ ใช้ค าขอร้องให้

นักเรียนใช้ค าขอร้อง
ให้ค าแนะน าและค า

นักเรียนใช้ค าขอร้อง
ให้ค าแนะน าและค า

นักเรียนใช้ค าขอร้อง
ให้ค าแนะน าและค า

นักเรียนใช้ค าขอร้อง
ให้ค าแนะน าและค า



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ค าแนะน าและค าชี้แจง
ตามสถานการณ ์

ชี้แจงตาม
สถานการณไ์ด้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

ชี้แจงตาม
สถานการณไ์ด้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ชี้แจงตาม
สถานการณไ์ด้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ชี้แจงตาม
สถานการณไ์ด้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๑/๓ พูดและเขียน
แสดงความต้องการขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ 
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ 
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์
 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๑/๔ พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ 
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ 
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๑/๕ พูดและเขียน
แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้
ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ 
ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ 
ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ 
ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๑/๑ พูดและเขียน
บรรยายเก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ได้ถูกต้องแต่ไม่

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ได้บางส่วนและไม่

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ได้น้อยและไม่



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๒ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สมบูรณ ์ สมบูรณ ์ สมบูรณ ์
มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๑/๒ พูด/เขียน สรุป
ใจความส าคัญ/แก่น
สาระ(theme) ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

นักเรียนพูด/เขียน 
สรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูด/เขียน 
สรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูด/เขียน 
สรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูด/เขียน 
สรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๑/๓ พูด/เขียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

นักเรียนพูด/เขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูด/เขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูด/เขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูด/เขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๑/๑ ใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาท
สังคม  และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ
เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ
เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ
เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ
เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์
 
 

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๑/๒ บรรยายเก่ียวกับ
เทศกาลวันส าคัญชีวิต
ความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียนบรรยาย
เก่ียวกับเทศกาลวัน
ส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนบรรยาย
เก่ียวกับเทศกาลวัน
ส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษาได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนบรรยาย
เก่ียวกับเทศกาลวัน
ส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษาไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนบรรยาย
เก่ียวกับเทศกาลวัน
ส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษาไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๑/๒ เข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจด้วย
ความเต็มใจและ
สนุกสนาน 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจด้วย
ความเต็มใจ 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

นักเรียนไม่เข้าร่วม/
จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๓ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๑/๑ บอกความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 

นักเรียนบอกความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับ
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษา
ต่าง ประเทศและ
ภาษาไทยได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนบอกความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการ
ล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค
ของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนบอกความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการ
ล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค
ของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนบอกความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการ
ล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค
ของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๑/๒ เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล
งานฉลอง  วนัส าคัญ 
และชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

นักเรียนเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงาน
ฉลอง  วันส าคัญ 
และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษากับของไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๓.๑  
ม.๑/๑ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/
การเขียน 

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการ
พูด/การเขียนได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๑  
ม.๑/๑ ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษาได้

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษาได้

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษาได้

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษาได้



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๔ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ถูกต้องและสมบูรณ ์ ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๒  
ม.๑/๑ ใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า ความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๒/๑ ปฏิบัติตามค า
ขอร้อง ค าแนะน าค า
ชี้แจงและค าอธิบาย
ง่ายๆ ที่ฟงัและอ่าน 
 

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้อง ค าแนะน า
ค าชี้แจงและ
ค าอธิบายงา่ยๆ ทีฟ่ัง
และอ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าชี้แจง
และค าอธิบายงา่ยๆ 
ที่ฟังและอ่านได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าชี้แจง
และค าอธิบายงา่ยๆ 
ที่ฟังและอ่านได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าชี้แจง
และค าอธิบายงา่ยๆ 
ที่ฟังและอ่านไดน้้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๒/๒ อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าวประกาศ
และบทร้อยกรองสั้นๆ 
ถูกต้องตามหลกัการอ่าน 

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
ประกาศและบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
ประกาศและบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
ประกาศและบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
ประกาศและบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๒/๓ ระบุ/เขียน
ประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ ต่างๆ ที่
อ่าน 

นักเรียนระบ/ุเขียน
ประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ 
ต่างๆ ที่อ่านได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนระบ/ุเขียน
ประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนระบ/ุเขียน
ประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนระบ/ุเขียน
ประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๕ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๒/๔ เลือกหัวข้อเร่ือง
ใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียด
สนับสนนุ (supporting 
detail) และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่าน  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ 

นักเรียนเลือกหัวข้อ
เร่ืองใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียด
สนับสนนุ และแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่าน  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างง่ายๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนเลือกหัวข้อ
เร่ืองใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียด
สนับสนนุ และแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่าน  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างง่ายๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกหัวข้อ
เร่ืองใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียด
สนับสนนุ และแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่าน  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างง่ายๆ 
ประกอบไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกหัวข้อ
เร่ืองใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียด
สนับสนนุ และแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่าน  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างง่ายๆ 
ประกอบไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๒/๑ สนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเองเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัอย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนสนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเองเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเองเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ตา่งๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเองเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ตา่งๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเองเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ตา่งๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๒/๒ ใช้ค าขอร้อง  ให้
ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบายตาม
สถานการณ ์

นักเรียนใช้ค าขอร้อง  
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และค าอธิบาย
ตามสถานการณ์ได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ค าขอร้อง  
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และ
ค าอธิบายตาม
สถานการณไ์ด้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ค าขอร้อง  
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และ
ค าอธิบายตาม
สถานการณไ์ด้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ค าขอร้อง  
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และ
ค าอธิบายตาม
สถานการณไ์ด้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๒/๓ พูดและเขียน
แสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและเขียน
แสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความ
ช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความ
ช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความ
ช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๒/๔ พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความ

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็น

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็น

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็น

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็น



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๖ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๒/๕ พูดและเขียน
แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม
และประสบการณ์ 
พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ พร้อม
ทั้งให้เหตุผล
ประกอบได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ พร้อม
ทั้งให้เหตุผล
ประกอบไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ พร้อม
ทั้งให้เหตุผล
ประกอบไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๒/๑ พูดและเขียน
บรรยายเก่ียวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวนั 
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวนั 
ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวนั 
ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวนั 
ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวนั 
ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๒/๒ พูดและเขียน
สรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเร่ือง 
(topic) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมสังคมได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๒/๓ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม เรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม เรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม เรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบได้ถูกต้อง

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม เรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบไดบ้างส่วน

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม เรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบไดน้้อยและ



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๗ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

และสมบูรณ ์ แต่ไม่สมบูรณ ์ และไม่สมบูรณ ์
 

ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๒/๑ ใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะ
กับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๒/๒ อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคญั ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษาได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๒/๓ เข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจด้วย
ความเต็มใจและ
สนุกสนาน 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจด้วย
ความเต็มใจ 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

นักเรียนไม่เข้าร่วม/
จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๒/๑ เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 

นักเรียนเปรียบเทียบ
และอธิบายความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ และการ
ล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค
ของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับ
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับ
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับ
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๒/๒ เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ

นักเรียนเปรียบเทียบ
และอธิบายความ
เหมือนและความ

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๘ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเปน็อยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

แตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทยได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจา้ของภาษากับ
ของไทยไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๓.๑  
ม.๒/๑ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/
การเขียน 

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการ
พูด/การเขียนได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๑  
ม.๒/๑ ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชนได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชนได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชนไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชนไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๒  
ม.๒/๑ ใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม
และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุป
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุป
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุป
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

 
 
 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๖๙ 

 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๓/๑ ปฏิบัติตามค า
ขอร้องค าแนะน าค า
ชี้แจงและค าอธิบายที่ฟัง
และอ่าน 
 

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้องค าแนะน า
ค าชี้แจงและ
ค าอธิบายทีฟ่ังและ
อ่านได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้องค าแนะน า
ค าชี้แจงและ
ค าอธิบายทีฟ่ังและ
อ่านได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้องค าแนะน า
ค าชี้แจงและ
ค าอธิบายทีฟ่ังและ
อ่านไดบ้างส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าขอร้องค าแนะน า
ค าชี้แจงและ
ค าอธิบายทีฟ่ังและ
อ่านไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๓/๒ อ่านออกเสียง
ข้อความ ขา่วโฆษณา 
และบทร้อยกรองสั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรยีนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๓/๓ ระบุและเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ
ต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 

นักเรียนระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบต่างๆ  ให้
สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบต่างๆ  ให้
สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบต่างๆ  ให้
สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบต่างๆ  ให้
สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟัง
หรอือ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๒/๔ เลือก/ระบุหัวข้อ
เร่ืองใจความส าคัญ
รายละเอียดสนบัสนุน
และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภท
ต่างๆ  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

นักเรียนเลือก/ระบุ
หัวข้อเรื่องใจความ
ส าคัญรายละเอียด
สนับสนนุและแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนเลือก/ระบุ
หัวข้อเรื่องใจความ
ส าคัญรายละเอียด
สนับสนนุและแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเลือก/ระบุ
หัวข้อเรื่องใจความ
ส าคัญรายละเอียด
สนับสนนุและแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่าง
ประกอบไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเลือก/ระบุ
หัวข้อเรื่องใจความ
ส าคัญรายละเอียด
สนับสนนุและแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
และอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่าง
ประกอบไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๓/๑ สนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  เร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  
เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ข่าวเร่ือง

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  
เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ข่าว

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  
เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ข่าว

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  
เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ข่าว



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๗๐ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สถานการณ์ข่าวเร่ืองที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

เร่ืองที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

เร่ืองที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

เร่ืองที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๓/๒ ใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบายอย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนใช้ค าขอร้อง 
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และค าอธิบาย
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ค าขอร้อง 
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และ
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ค าขอร้อง 
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และ
ค าอธิบายได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ค าขอร้อง 
ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจง และ
ค าอธิบายได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๓/๓ พูดและเขียน
แสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและเขียน
แสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความ
ช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความ
ช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความ
ช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๓/๔ พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๓/๕ พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและเขียน
บรรยายความรู้สึก
และความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม 
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบได้ถูกต้อง

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม 
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบได้บางส่วน

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม 
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบได้น้อยและ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๗๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

แต่ไม่สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๓/๑ พูดและเขียน
บรรยายเก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  /เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  /เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  /เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  /เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  /เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่
ในความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๓/๒ พูดและเขียน
สรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระหัวข้อเร่ืองที่ได้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง/
ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๓/๓ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อม
ทั้งให้เหตุผล
ประกอบได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อม
ทั้งให้เหตุผล
ประกอบไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อม
ทั้งให้เหตุผล
ประกอบไดน้้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๓/๑ เลือกใช้ภาษา  
น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกบับุคคลและ
โอกาสตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วฒันธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับ

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับชีวิตความ

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับชีวิตความ

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับชีวิตความ

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับชีวิตความ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๗๒ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ชีวิตความเป็นอยู่   
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

เป็นอยู่   
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษาได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

เป็นอยู่   
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษาได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

เป็นอยู่   
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษาได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

เป็นอยู่   
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษาได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๓/๓ เข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจด้วย
ความเต็มใจและ
สนุกสนาน 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจด้วย
ความเต็มใจ 

นักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

นักเรียนไม่เข้าร่วม/
จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๒/๑ เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ  และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 

นักเรียนเปรียบเทียบ
และอธิบายความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดตา่งๆ และการ
ล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค
ของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับ
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับ
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับ
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาไทยได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๒/๒ เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเปน็อยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

นักเรียนเปรียบเทียบ
และอธิบายความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทย และน าไปใช้ได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทย และ
น าไปใชไ้ด้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทย และ
น าไปใชไ้ด้บางสว่น
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียน
เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทย และ
น าไปใชไ้ด้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๓.๑  
ม.๓/๑ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น

นักเรียนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
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ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

จากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 

จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการ
พูดและการเขียนได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูดและการ
เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูดและการ
เขียนได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วย
การพูดและการ
เขียนได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๑  
ม.๓/๑ ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๒  
ม.๓/๑ เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของ
โรงเรียนเป็น
ภาษาตา่งประเทศได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของ
โรงเรียนเป็น
ภาษาตา่งประเทศได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของ
โรงเรียนเป็น
ภาษาตา่งประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของ
โรงเรียนเป็น
ภาษาตา่งประเทศได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์
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อภิธานศัพท์ 

การเดาความหมายจากบริบท (context  clue)  

  การเดาความหมายของค าศัพท์หรือข้อความที่ไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม เป็นการเดา
คว ามหมายนั้ น โ ดยอาศั ย ก า ร ชี้ แ น ะจ ากค า ศั พท์ ห รื อ ข้ อ ค ว ามที่ แ ว ดล้ อมค า ศั พท์ ห รื อ ข้ อ ค ว าม 
ที่อ่าน เพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจหรือตีความหมายของค าศัพท์หรือข้อความที่ไม่เข้าใจความหมาย 
การถ่ายโอนข้อมูล 
 การแปลงข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบที่ต้องการ เช่น การถ่าย
โอนข้อมูลที่เป็นค า ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลที่เป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ  
หรือการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ  แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ไปเป็นข้อมูลที่เป็นค า ประโยค 
หรือข้อความ 
ทักษะการสื่อสาร  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารด้วยภาษานั้นๆ ได้
อย่างสื่อความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน  
บทกลอน  (nursery   rhyme) 
 บทร้อยกรองส าหรับเด็ก ที่มีค าคล้องจองและมีความไพเราะ  เพื่อช่วยให้จดจ าได้ง่าย  
บทละครสั้น (skit) 
 งานเขียนหรือบทละครสั้นที่มีการแสดงออกด้วยท่าทางและค าพูด ท าให้เกิดความสนุกสนาน อาจเป็นเรื่อง
ที่มาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว์  สิ่งของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 
ภาษาท่าทาง  
 การสื่อสารโดยการแสดงท่าทางแทนค าพูดหรือการแสดงท่าทางประกอบค าพูด เพ่ือให้ความหมายมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นการแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลักษณะ เช่นการแสดงออกทางสีหน้า การสบตา การเคลื่อนไหว
ศีรษะ มือ  การยกมือ  การพยักหน้า  การเลิกค้ิว เป็นต้น 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่ใช้ภาษานั้น นับตั้งแต่วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การท างาน การ
พักผ่อน การแสดงอารมณ์  การสื่อความ  ค่านิยม ความคิด  ความเชื่อ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  
งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น 
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text  information) 
 สิ่งที่ใช้สื่อสารแทนค า วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ  สัญลักษณ์ รูปภาพ สิ่งของ แผนผัง แผนภูมิ  
ตาราง  เป็นต้น 
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เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า 
 

๑. การท านามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
ท าของยากให้ง่าย  ธรรมะเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ยากท่ีจะเข้าใจ ยิ่งเป็นธรรมะระดับสูงสุดก็ยิ่ง

ลึกล้ าคัมภีรภาพยิ่งขึ้น…..ความส าเร็จแห่งภารกิจการสั่งสอนประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะพระองค์ทรงใช้เทคนิควิธีการ
ท าของยากให้ง่าย เช่น   

๑.๑ การใช้อุปมาอุปไมย วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะท าให้ผู้ฟังมองเห็นภาพและเข้าใจง่าย 
โดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความให้ยืดยาว 

๑.๒  ยกนิทานประกอบ เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อย 
๑.๓ ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน เทคนิควิธีสอนด้วยการกระท าของยากให้ง่าย  หรือท านามธรรมให้เป็น

รูปธรรมนอกจากใช้อุปมาอุปไมยและเล่านิทานประกอบแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้มาก
พอๆ  กับสองวิธีข้างต้น คือ การใช้สื่ออุปกรณ์หรือใช้สื่อการสอน 
๒. ท าตนเป็นตัวอย่าง 

ในแง่ของการสอนอาจแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
๒.๑ ท าให้ดู หรือสาธิตให้ดู 
๒.๒ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง 

๓. ใช้ถอ้ยค าเหมาะสม 
การสอนที่จะประสบความส าเร็จ ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้ค า ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกว่า ผู้พูดพูดด้วยเมตตาจิต มิใช่พูด

ด้วยความมุ่งร้าย  
๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล 

ผู้สอนต้องรู้ว่าคนฟังนั้นต่างภูมิหลังต่างความสนใจ ต่างระดับสติปัญญาการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการเลือก
สอนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ถ้าท าได้ก็ควรใช้วิธีนี้ แม้จะสอนเป็นกลุ่มก็ต้อง
เอาใจใส่นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให้ได้ 
๕. รู้จักจังหวะและโอกาส 

ดูความพร้อมของผู้เรียน รู้จักคอยจังหวะอันเหมาะสม  ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมก็เหนื่อยเปล่า 
๖. ยืดหยุ่นในการใช้เทคนิควิธี 

เทคนิควิธีบางอย่างใช้ได้ผลในวันนี้ ต่อไปวันข้างหน้าอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ จึงควรยืดหยุ่นวิธีการ 
๗. การเสริมแรง 

มีค าพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า  “ ทรงชมคนที่ควรชม ต าหนิคนที่ควรต าหนิ ”   การชมเป็นการ
ยอมรับความสามารถหรือให้ก าลังใจให้ท าอย่างนั้นยิ่งๆ  ขึ้นไป การต าหนิเป็นการตักเตือนมิให้ประพฤติเช่นนั้นอีก
ต่อไป 
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หลักส าคัญที่ครูผู้สอนควรทราบ 
 
หลักส าคัญคือหลักการใหญ่ๆ  ของการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยู่ ๓ หลัก คือ 

๑. หลักเก่ียวกับเนื้อหาที่สอน 
๒. หลักเก่ียวกับตัวผู้เรียน 
๓. หลักเก่ียวกบัตัวการสอน 

ก. เกี่ยวกับเนื้อหา 
คนจะสอนคนอ่ืนต้องรู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเขาเสียก่อน ไม่ใช่คิดแต่วิธีการสอนว่าจะสอนอย่างไร ต้อง

คิดก่อนว่า จะเอาอะไรไปสอนเขา พระพุทธเจ้าแนะน าว่าผู้สอนต้องค านึงเสมอว่า ต้องสอนสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจง่าย
ไปหาสิ่งที่เข้าใจยาก 

๑. สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกลงไปตามล าดับ 
๒. สอนด้วยของจริง 
๓. สอนตรงตามเนื้อหา 
๔. สอนมีเหตุผล 
๕. สอนเท่าท่ีจ าเป็นจะต้องรู้ 
๖. สอนสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

ข. เกี่ยวกับตัวผู้เรียน 
๑. พุทธองค์จะทรงสอนใคร  ทรงดูบุคคลผู้รับการสอนหรือผู้เรียนก่อนว่าบุคคลนั้นๆ  เป็นคนประเภทใด มี

พ้ืนความรู้ ความเข้าใจหรือความพร้อมแค่ไหนและควรจะสอนอะไร แค่ไหน 
๒. นอกจากดูความแตกต่างของผู้เรียนแล้ว ยังต้องดูความพร้อมของผู้เรียนด้วย 
๓. สอนให้ผู้เรียนท าด้วยตนเอง 
๔. ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมด้วย 
๕. ครูต้องเอาใจใส่ผู้เรียนที่มีปัญหาเป็นพิเศษ 

ค. เกี่ยวกับตัวการสอน 
๑. สร้างความสนใจในการสอนคนนั้น (การน าเข้าสู่บทเรียน) 
๒. สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ปลอดโปร่ง 
๓. มุ่งสอนเนื้อหา มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี 
๔. ตั้งใจสอน สอนโดยเคารพ ถือว่างานสอนเป็นงานส าคัญ 
๕. ใช้ภาษาเหมาะสม ผู้สอนคนอ่ืนควรมีความสามารถในการสื่อสาร ใช้ค าพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

บุคคลและสถานการณ์ 
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หลักการสอนแนวพุทธวิธี 
พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระบรมครู ยอดครูของผู้สอน พระองค์ทรงมีหลักการในการสอนมากมายหลาย

หลักการ เรียกว่า “หลัก ๔ ส”  คือ 
๑. สันทัสสนา อธิบายในเห็นชัดแจ้ง เหมือนจูงมือให้มาดูด้วยตา 
๒. สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริงเห็นจังตาม ชวนให้คล้อยตาม จนยอมรับเอาไปปฏิบัติ 
๓. สมุตเตชนา เร้าใจเกิดความกล้าหาญ มีก าลังใจ มั่นใจว่าท าได้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค์ที่มีมา 
๔. สัมปหังสนา มีวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้ฟังร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วยความหวัง 
สรุปหลักการทั่วไปของการสอน คือ แจ่มแจ้ง-จูงใจ-หาญกล้า-ร่าเริง 

หลักการสอนพุทธวิธีแบบสนทนา (สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา) 
เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยท่ีสุด พระองค์ชอบใช้วิธีนี้อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท าให้การ

เรียนการสอนสนุกไม่รู้สึกว่าตนก าลัง “เรียน” หรือก าลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนก าลังสนทนาปราศรัยกับพระ
พุทธองค์อย่างสนุกสนาน 

หลักการสอนพุทธวิธีแบบตอบปัญหา (ปุจฉา-วิสัชชนา) 
ผู้ถามปัญหาอาจถามด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง เช่น  
๑. บางคนถามเพ่ือต้องการค าตอบในเรื่องที่สงสัยมานาน 
๒. บางคนถามเพ่ือลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่ 
๓. บางคนถามเพ่ือข่มหรือปราบให้ผู้ตอบอับอาย 
๔. บางคนถามเพ่ือเทียบเคียงกับความเชื่อหรือค าสอนในลัทธิศาสนาของตน 

พระพุทธองค์ตรัสรู้ว่าการตอบปัญหาใดๆ ต้องดูลักษณะของปัญหาและเลือกวิธีตอบให้ถูกต้องเหมาะสมพระองค์
จ าแนกประเภทของปัญหาไว้ ๔ ประการ คือ 

๑. ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา 
๒. ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ 
๓. ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ 
๔ ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลยไม่ตอบ 

วิธีคิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบแก้ปัญหา 
เป็นการคิดแบบแก้ปัญหาเรียกว่า “วิธีแห่งความดับทุกข์” จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่งเป็นวิธีคิดตาม

เหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและท าการที่ต้นเหตุ  จัดเป็น ๒ คู่ คือ 
 คู่ท่ี ๑ ทุกข์เป็นผล  เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ท่ีประสบ ซึ่งไม่ต้องการ 
  สมุทัยเป็นเหตุ  เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต้องก าจัดหรือแก้ไข จึงจะพ้นจากปัญหาได้ 
 คู่ท่ี ๒ นิโรธเป็นผล  เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง 
  มรรคเป็นเหตุ  เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท าในการแก้ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมายคือ
ภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ 
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กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบพุทธวิธี ๙ อย่าง 
 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย (การเปรียบเทียบ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- เปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน ครูผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
- ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม 
ขั้นฝึก 
- ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 
- ผู้เรียนแต่ละรูปหรือแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายหรือน าเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม 
- หาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม-รูปธรรม 
ขั้นประยุกต์ 
- ค้นคว้าสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมในเนื้อหาอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากเนื้อหาที่ก าหนดให้ 

 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบปุจฉา-วิสัชนา (การถาม-ตอบ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- การท าหน้าที่เป็นผู้ถาม-ตอบที่ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
- วิธีถาม-ตอบ (ตอบทันทีเมื่อมีผู้ถาม, ตอบแบบมีเงื่อนไข, ย้อนถามผู้ถามก่อนแล้วจึงตอบ, นิ่งเสียไม่

ตอบ เป็นต้น) 
ขั้นฝึก 
- ตัวอย่างการถาม-ตอบ 
- ถาม-ตอบแบบคนต่อคน, ถาม-ตอบแบบกลุ่มต่อกลุ่ม, ถาม-ตอบแบบกลุ่มต่อคน เป็นต้น 
- หาข้อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการถาม-ตอบ 
ขั้นประยุกต์ 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา (การสนทนา) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูผู้สอนเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือจ าลองสถานการณ์ 
ขั้นฝึก 
- ผู้เรียน/ครูผู้สอน-อภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข้อ หรือสถานการณ์ ตามเนื้อหาที่ก าหนด 
- หาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข้อ หรือสถานการณ์จากการสนทนาอภิปราย 
ขั้นประยุกต์ 
- ศึกษาเพ่ิมเติมการสนทนา-อภิปรายของบุคคล, กลุ่มคน, ละคร, องค์กร ฯลฯ 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔  (ก าหนดปัญหา, ตั้งสมมุติฐาน, ทดลอง, วิเคราะห์ สรุป) 
ขั้นสืบค้น (ทุกข์) 
- ก าหนดปัญหา, ที่มาของปัญหา, การเกิดปัญหา  (ตามเนื้อหาที่ก าหนด) 
ขั้นเชื่อมโยง (สมุทัย) 
- ตั้งสมมุติฐาน, การอนุมาน, การคาดคะเน, ความน่าจะเป็น, ปัจจัยเสี่ยง 
ขั้นฝึก (นิโรธ) 
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- ทดลอง, เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์, สรุปผล 
ขั้นประยุกต์ (มรรค) 
- การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู้ 

 
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบไตรสิกขา  (ระเบียบวินัย, จิตใจแน่วแน,่ แก้ปัญหาถูกต้อง) 

ขั้นสืบค้น (ศีล) 
- สร้างความมีระเบียบวินัย ความมีศรัทธา ความตระหนัก ความเร้าให้เกิดกับผู้เรียนพร้อมที่จะเรียน 
ขั้นเชื่อมโยง (สมาธิ) 
- ให้ผู้เรียนรวมพลังจิตใจ ความคิดอันแน่วแน่ในการตั้งใจฟัง ตั้งใจดู ตั้งใจจดจ าและเห็นความส าคัญต่อ

เนื้อหาที่จะน าเสนอ 
ขั้นฝึก (ปัญญา) 
- ใช้สมาธิ จิตใจอันแน่วแน่ท าความเข้าใจกับปัญหา 
- ค้นหาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหา 
- แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี 
ขั้นประยุกต์ (ปัญญา) 
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้, เกิดปัญญาและมีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นๆ  ถูกต้อง 

 
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบพหูสูต  (ฟังมากๆ, เขียนมากๆ, ถามมากๆ, คิดวิเคราะห์มากๆ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- การจัดบรรยากาศในการน าเข้าสู่บทเรียน 
- การสร้างแรงจูงใจในการน าเข้าสู่บทเรียน 
- บุคลิกภาพตลอดถึงการวางตัวที่เหมาะสมของผู้สอน 
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- กิจกรรมกลุ่ม/รายบุคคล 
- การปฏิบัติ/การน าเสนอ/การแสดงออก 
- ฝึกการเขียน, การฟัง, การถาม, และการคิดวิเคราะห์ 
ขั้นประยกุต์ (การประเมิน) 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินของกัลยาณมิตร 
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและการน าไปประยุกต์ใช้ 
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๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ(การท าไว้ในใจโดยแยกคาย, การใช้ความคิดอย่างถูก
วิธี)   
     แบบท่ี ๑ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ผู้เรียนรู้จักคิด คิดเป็น คิดอย่างมีระบบ 
- ผู้เรียนรู้จักมอง รู้จักพิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ขั้นฝึก 
- ฝึกการคิดหาเหตุผล 
- ฝึกการสืบค้นถึงต้นเค้า 
- ฝึกการสืบสาวให้ตลอดสาย 
- ฝึกการแยกแยะสิ่งนั้นๆ  ปัญหานั้นๆ  ตามสภาวะแห่งเหตุและปัจจัย 
ขั้นประยุกต์ 
- ผู้เรียนน าการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน)   
     แบบท่ี ๒ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูผู้สอนสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน 
- ครูผู้สอนเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญ, หัวเรื่อง 
- ครูผู้สอนแนะแหล่งวิทยาการ, แหล่งข้อมูล 
ขั้นฝึก 
- ผู้เรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล 
- ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้เกิดกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน เช่น คิดสืบค้นต้นเค้า, คิดสืบสาวตลอดสาย, คิด

สืบค้นต้นปลาย, และคิดโยงสายสัมพันธ์ 
- ฝึกการสรุปประเด็น เปรียบเทียบ ประเมินค่า โดยวิธีอภิปราย ทดลอง ทดสอบ 
- ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสินใจ 
 
ขั้นประยุกต์ 
- สังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
- อภิปรายและสอลบถาม 
- สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ (พอใจในสิ่งท่ีเรียนรู้, พากเพียรต่อสิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช้) 
 ขั้นสืบค้น (ฉันทะ) 

- สร้างความพอใจและความส าคัญต่อสิ่งที่เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับ 
ขั้นเชื่อมโยง (วิริยะ) 
- ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด (หัวใจบัณฑิต สุ จิ ปุ ลิ) 
ขั้นฝึก (จิตตะ) 
- มุ่งม่ัน โดยฝึกฟังมากๆ ฝึกคิดมากๆ ฝึกถามมากๆ และฝึกเขียนมากๆ 
ขั้นประยุกต์ (วิมังสา) 
- พิจารณา ไตร่ตรอง แยกแยะ อธิบาย น าเสนอ และประยุกต์ใช้ 

 
การนิยามศัพท์ข้ันตอน/กระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธี 

 สืบค้น  หมายถึง  สืบสาวราวเรื่อง, ค้นคว้าให้ได้เรื่อง 
 เชื่อมโยง หมายถึง  ท าให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน, ท าให้ประสานกัน 
 ฝึก  หมายถึง   ท า เช่นบอก, แสดง, หรือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมี 

  ความช านาญ 
 ประยุกต์ หมายถึง  น าความรู้ในวิทยาการต่างๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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ทักษะชีวิตที่ต้องการเน้นหรือแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน 
ตามกระบวนการสอนพุทธวิธี ๙ อย่าง 

 
องค์ประกอบ ทักษะชีวิตที่ต้องการเน้นตามกระบวนการสอนพุทธวิธี 
๑. ความตระหนักรูใ้นตน ๑.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองด้านร่างกายจิตใจและสังคม 

๑.๒ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๑.๓ รู้จุดเด่น จุดด้อย และความสามารถพิเศษของตน 
๑.๔ มีสติและรู้ตัวทุกเมื่อว่าก าลงัท าอะไร 

๒. การเห็นคุณค่าแห่งตน ๒.๑ ความคาดหวังและศักยภาพที่อยากจะมีในอนาคต 
๒.๒ มีความมั่นใจในตนเอง 
๒.๓ ความมีพลัง และความเข็มแข็งที่จะท างานไดส้ าเร็จ 
๒.๔ มีความพึงพอใจในตนเอง 
๒.๕ มีความมั่นใจว่าสามารถเปน็แบบอยา่งที่ดไีด้   

๓. ความเห็นใจผู้อื่น ๓.๑ เข้าใจและเห็นใจในสภาพ/สถานะ/ความต้องการ ความจ าเป็นของบุคคลอื่น 
๓.๒ เข้าใจ/เห็นใจความรู้สึก/อารมณ์ของผู้อ่ืน 

๔. ความรับผิดชอบต่อสังคม ๔.๑ ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
๔.๒ รู้บทบาทหนา้ที่ของตนเองต่อสังคม 
๔.๓ มีจิตส านึกที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาและพฒันาสังคม 
๔.๔ การพิจารณาถึงผลกระทบของการกระท าของตนเองที่จะเกิดต่อสังคม 
๔.๕ ยอมรับการกระท าของตนเองที่มีผลต่อสังคม 

๕. การจัดการกับอารมณ์ ๕.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของอารมณ์ 
๕.๒ เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานในการเกิดอารมณ์ 
๕.๓ เข้าใจภาวะอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมและต่อสุขภาพ 
๕.๔ เรียนรู้วิธีการจัดการและแสดงออกของอารมณ์ที่เหมาะสม 

๖. การจัดการกับความเครียด ๖.๑ เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานในการเกิดความเครียด 
๖.๒ เข้าใจภาวะความเครียดที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมต่อสุขภาพและสงัคม 
๖.๓ ค้นหาสาเหตุของความเครียดและหาวิธปี้องกันได้ 
๖.๔ เผชิญความเครียดสามารถค้นหาสาเหตุและวธิีการจัดการตลอด 

จนแสดงออกที่เหมาะสม 
๗. การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๑ ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน แสดงออก 
๗.๒ ประเมินผลการสื่อสารกับบุคคลอื่น และปรับเปลี่ยนการสือ่สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๗.๓ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่นได ้
๗.๔ แสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเปิดเผย โดยไม่ส่งผลเสยีหายต่อผู้อื่น 

๘. สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล ๘.๑ ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว เพื่อน
และบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ความจ าเปน็ของการสร้างสัมพันธภาพ 
๘.๒ เรียนรู้ความต้องการ ความสนใจ ความพอใจของบิดา มารดา ครู ญาติพีน่้องที่
ใกล้ชิดและเพื่อน 
๘.๓ เรียนรู้ที่สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม่ สนใจและใช้วิธทีี่จะท าความรู้จักกับเพื่อน 
๘.๔ ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสัมพันธภาพที่ดี สนใจเรื่องที่
เขาชอบ สนบัสนุนให้เขาได้ท าในสิ่งที่เขาสนใจ 
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ต้องการที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ไม่ท าตัวแปลกแยกจากคนอ่ืน 
๘.๕ สามารถประนปีระนอมความคาดหวังของตนเองและของคนอ่ืนได ้
๘.๖ อยู่ร่วมและท างานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการอยู่
ร่วมและท างานร่วมกัน ไม่สรา้งปัญหาขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน พึงพอใจในการอยู่ร่วม
และทุกคนท างานตามบทบาทหน้าที่ของตน 

๙. มีความคิดสร้างสรรค ์ ๙.๑ มีความสนใจและความไวในสิ่งตา่งๆ รอบตัว มีความสามารถในการจ า จ าแนก 
แยกแยะ สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วและมีความไวในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งตา่งๆ 
๙.๒ มีความอยากรู้ อยากเห็นและสนใจที่จะท าสิง่ที่ยุ่งยากและซับซ้อน มีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้การท าสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แปลกใหม่ 
๙.๓ มีอิสระในการคิด คิดคล่อง คิดแปลกใหม่ มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง และมี
จินตนาการ รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้า คิดดัดแปลง คิดได้กวา้งไกลกว่าคนอ่ืนและกลุ่ม 
คิดคล่อง คิดแตกต่างจากคนอ่ืน 

๑๐. คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ๑๐.๑ จ าแนก แยกแยะ ข้อมูลสิ่งต่างๆ ได ้
๑๐.๒ ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือกและ  ค าตอบที่
สมเหตุสมผล 
๑๐.๓ คิดละเอียด ลึกซึ้ง รอบคอบ 
๑๐.๔ คิดอย่างมีระบบ/ขั้นตอน 

๑๑. การตัดสินใจ ๑๑.๑ ตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจ 
๑๑.๒ หาทางเลือกในการตัดสินใจ 
๑๑.๓ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะตัดสนิใจ 
๑๑.๔ หาทางเลือกในการตัดสินใจ 
๑๑.๕ เลือกทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีทีสุ่ด 
๑๑.๖ เรียนรู้กระบวนการตัดสนิใจของตนเองและกลุ่ม 
๑๑.๗ รับผิดชอบการตัดสนิใจของตนเองและกลุ่มประเมินผลการตัดสินใจ 

๑๒. การแก้ปัญหา ๑๒.๑ รับรู้ปัญหา 
๑๒.๒ วิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหา 
๑๒.๓ หาแนวทางในการแก้ปัญหา 
๑๒.๔ เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
๑๒.๕ ประเมินผลในการแก้ไขปญัหา 

 
คัดลอกจากค าชี้แจงแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๐ 
มูลนิธิรักษ์เด็ก/องค์ประกอบพฤติกรรมกับทักษะชีวิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๘๔ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความ
พร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและ
โรงเรียนที่มีความพร้อมด าเนินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้น   
ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน และท าให้หลักสูตรสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่นต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๔.พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล   กรรมการ 
๗. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

 ๑๒. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๘๕ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประสิทธิผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๙  จึงขอแต่งตั้งอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นางทิพวิมล    วรรณชัย  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นางสาวศิริพร   ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการ 
๑.๓ นายนพรัตน์   บุญตัน   อนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและฯ  ประกอบด้วย 
๒.๑ พระสุรินทร์   สุธีโร   ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒ พระสันติ    สนฺตจิตฺโต  รองประธานอนุกรรมการ 
๒.๖ พระมนตรี    ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการ 
๒.๗ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๒.๘ นายเจษฎาภรณ์  ทาค าวงศ์  อนุกรรมการ 
๒.๙ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  อนุกรรมการ 
๒.๑๐ นายสุรชัย  เมฆสวรรค์บ ารุง  อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๓.๑ พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒ พระทนงวุฒิ  อชิโต   อนุกรรมการ 
๓.๓ พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม  อนุกรรมการ 
๓.๔ พระวีรชาติ  วีรชาโต   อนุกรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  อนุกรรมการ 
๓.๖ นายภูชสิส์ไชย บงกชผ่องอ าไพ  อนุกรรมการ 
๓.๗ นายสาธิต  ชนะวรรณชน  อนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ฯ  อนุกรรมการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๘๖ 

 

๕. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า   อนุกรรมการ 

๖. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๖.๑ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  ประธานอนุกรรมการ 
๖.๒ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค   อนุกรรมการ 

๗. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
๗.๑ พระวันชัย  ชยชโย   ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒ นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ  อนุกรรมการ 

๘. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
๘.๑ พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสิริกร สามะบุตร  อนุกรรมการ 

๙. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๙ จัดท าการวัดประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๙.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์   ประธานอนุกรรมการ 
๙.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๓ พระปลัดเสาร์ค า   สุภภาโส   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๔ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   อนุกรรมการ 
๙.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
๙.๖ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม   อนุกรรมการ 
๙.๗ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต   อนุกรรมการ 
๙.๘ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๐ จัดท าการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ      ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ      รองประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๓ พระสุรินทร์  สุธีโร       อนุกรรมการ 
๑๐.๔ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ      อนุกรรมการ 
๑๐.๕ พระวันชัย  ชยชโย       อนุกรรมการ 
๑๐.๖พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ  อนุกรรมการ 
๑๐.๗ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หน.ฝ่ายบริหารบุคคล  อนุกรรมการ 
๑๐.๘ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ อนุกรรมการ 
๑๐.๙ พระมนตรี  ปุณฺญกุสโล  ฝ่ายกิจกรรม   อนุกรรมการ 
๑๐.๑๐ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๑ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  ฝ่ายกจิกรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๑ จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   รองประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๓ พระสุรินทร์ สุธีโร   อนุกรรมการ 
๑๑.๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ   อนุกรรมการ 
๑๑.๕ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
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๑๑.๖ พระมนตรี   ปุญฺญกุสโล   อนุกรรมการเลขานุการ 
๑๑.๘ นายนพรัตน์ บุญตัน   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๒.คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๒ จัดท าประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๓ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๔ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๖ พระสุรินทร์  สุธีโร    อนุกรรมการ 
  ๑๒.๗ นายนพรัตน์  บุญตัน   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๘ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๙ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงศ์ฯ  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๑๐ นางทิพวิมล     วรรณชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.๑๑ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๘๘ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  กระบวนการ
องค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินไปในแนวเดียวกันทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ              รองประธานกรรมการ 
๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาสมพงษ์  สมว โส  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๕. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๖. พระสุรินทร์  สุธีโร   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพิไลย์  ปาละกวงค์ ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
๑๑. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๒.นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓.พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
( พระวิมลมุนี ) 

ผู้จัดการ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๘๙ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๐ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๑ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๒ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๓ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๔ 

 

 

 
 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๕ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๖ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๗ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๘ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๙๙ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๑๐๐ 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๑๐๑ 

 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๑๐๒ 

 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๑๐๓ 

 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที ่ ๑๐๔ 

 

 
 


