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ค าน า 
 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไปใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนได้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 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 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนที่จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้บรรลุผลส 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
ตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ  ได้ง่ายและกว้างข้ึน  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้านหรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

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

 ภาษาและวัฒนธรรม   การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ   และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

 

 



สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
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 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยค
และข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  



  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคลเวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วม  แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษ   วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล   

  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 

  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  
ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่าง
กัน) 

  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๔-๖ 

 
๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 

ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  ค าบรรยาย เช่น 
ประกาศเตือนภัยต่างๆ  ยาและการใช้ยา การใช้อุปกรณ์
และสิ่งของ  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
-    Modal verb : should/ ought to/ need/ have 
to/ must+ verb ที่เป็น infinitive without to เช่น 
You should have it after  meal. (Active 
Voice)/The doses must be divided. (Passive 
Voice) 
-   Direct/Indirect Speech 
-   ค าสันธาน conjunction (and/ but/ or/ so/ not 
only…but also/ both…and/ as well as/ after/ 



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

๒. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบท
ละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
 

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ 
บทละครสั้น 
การใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า   

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

-   การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
-   การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

๓. อธิบายและเขียนประโยค 
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

ประโยคและข้อความ 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ 
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ด้วยการพูดและการเขียน
อธิบาย โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although, however, in spite of…/ 
Logical connectives เช่น  caused by/ followed 
by/ consist of.       etc. 

๔. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
การจับใจความส าคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห์ความ
การตีความ 
การใช้ skimming/scanning/guessing/context clue 
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลและ
การยกตัวอย่าง เช่น  I believe…/ I agree with… 
but…/  Well, I must say…/ What do you think of 
/about…?/I think/don’t think…?/ What’s your 
opinion about…?/ In my opinion…/ 
-  if clauses 
-  so…that/such…that 
-  too to…/enough to… 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  on the other hand,… 
-  other )s)/another/the other (s) 
-  ค าสันธาน (conjunctions) because/and/so/but/  
   however/because of/due to/owing to       etc. 
-  Infinitive pronouns : some, any, someone, 
anyone, everyone, one, ones      etc. 
-  Tenses : present simple/present continuous/ 
    present perfect/past simple/future tense   
etc. 
-  Simple sentence/Compound 
sentence/Complex  sentence               

 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.๖ ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ    
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การสนทนา/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว  ประสบการณ์  
สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

 ๒. เลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า  
ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  ค าอธิบาย ที่มี
ขั้นตอนซับซ้อน 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  

เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม   

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น 

Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/  
May/Can/Could…?/Would you 

please…?Yes,../  
Please do./ Certainly./ Yes, of course./Sure./ 

Need  
some help?/ What can I do to help?/ 

Would you  
like any help?/ If you like I could…/ What 

can I  
do to help?/ Would you like any help?/ 

Would  
you like me to help you?/ If you need 

anything,  
please…/ Is there anything I can do?/ I’ll 

do it for  
you./ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, 

but…             
etc. 

 ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟัง
และอ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการ
ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ

แสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล 

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

Nice./Very nice./Well done!/Congratulations  
on… 
I like… because…/ I love… because…/  
I feel… because…/I think…/I believe…/ 
I agree/disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ 

I don’t believe…/I have no idea…/ Oh no!           
etc. 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.๖ ๑. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร์ การ
ฟังเพลง การเลี้ยงสัตว์การอ่านหนังสือ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

      
 ๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/

แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 

ม.๔–ม.๖ ๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์  
และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น  สังคม
และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  และโลก 

 
 
 



สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.๖ ๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา

ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

 การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาระดับของภาษามารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอ
โทษ  การชมเชยการใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวย
พร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด  
ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 วิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา  

 ๓. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน/เรื่องจากภาพยนตร์ 
บทบาทสมมุติ ละครสั้น วันขอบคุณพระเจ้าวัน
คริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์      

 
 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.๖ ๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศ
และภาษาอังกฤษ 

 การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

 ๒. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่าง
มีเหตุผล 

 การวิเคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย การน าวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้ 

 
 
 



สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.๖ ๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป  การ
แสดงความคิดเห็น และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.๖ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน  และสังคม 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.๖ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/

ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

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

 การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ  เช่น  การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน า
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชาติ  การท าแผ่น
ปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวนแนะน าโรงเรียน 
สถานที่ส าคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ  
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนชุมชน  
ท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ     

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 
 

รายวิช
า 

ชั้น ชื่อวิชา รหัสวิชา 
หน่วย
กิต 

จ านวนชั่วโมงต่อ… 
ภาคเรียน สัปดา

ห์ 
ภาค
เรียน 

ปี 

พื้นฐาน 

ม.๔ ภาษาอังกฤษ อ ๓๑๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๔ ภาษาอังกฤษ อ ๓๑๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๕ ภาษาอังกฤษ อ ๓๒๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๕ ภาษาอังกฤษ อ ๓๒๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๖ ภาษาอังกฤษ อ ๓๓๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๖ ภาษาอังกฤษ อ ๓๓๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

เพิ่มเติม 

ม.๔ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อ ๓๑๒๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๔ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ ๓๑๒๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๕ ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน อ ๓๒๒๐๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๕ ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว อ ๓๒๒๐๔ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๖ ภาษาอังกฤษรอบรู้ อ ๓๓๒๐๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๖ ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ อ ๓๓๒๐๖ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๔ สนทนาภาษาอังกฤษ อ ๓๑๒๑๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๔ สนทนาภาษาอังกฤษ อ ๓๑๒๑๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๕ สนทนาภาษาอังกฤษ อ ๓๒๒๑๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๕ สนทนาภาษาอังกฤษ อ ๓๒๒๑๔ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม.๖ สนทนาภาษาอังกฤษ อ ๓๓๒๑๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
ม.๖ สนทนาภาษาอังกฤษ อ ๓๓๒๑๖ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๑  รายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะในการฟัง  การปฏิบัติตามค าสั่ง   การแนะน าตนเอง  การสนทนาระหว่าง
บุคคลเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน  พูดค าขอร้อง  ขอค าแนะน า แสดงความต้องการ อธิบายข้อมูลใน
สถานศึกษา ชุมชน และน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสารคดี บันเทิงคดี  และนิทานพื้นบ้านจากบทความที่
อ่าน   เขียนอธิบายประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ เนื้อหาของข่าวเหตุการณ์ส าคัญตามความสนใจและ
เรื่องราวในท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่านการ
คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติต่อสื่อสารในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและ
สร้างองค์ความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู้ไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยและค่านิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๔/๒  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒    
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒    
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๒  รายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะในการสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆ   ใกล้
ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  การนับเลขและบอกล าดับวิธีการ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการบันเทิง การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่านการ
คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติต่อสื่อสารในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและ
สร้างองค์ความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู้ไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยและค่านิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๔/๒  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒     
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒     
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๑  รายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการเลือกและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียน
เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์
ต่างๆ ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียน 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่านการ
คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติต่อสื่อสารในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและ
สร้างองค์ความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู้ไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยและค่านิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๕/๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐษน ต ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๑  รายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม การเมือง ธุรกิจ ระบบการศึกษา
ในปัจจุบันและสื่อสาร พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกแสดงความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูลของตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในเทศกาลต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่านการ
คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติต่อสื่อสารในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและ
สร้างองค์ความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู้ไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยและค่านิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๕/๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๑  รายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะในการฟัง  ค าชี้แจง ค าบรรยาย  ปฏิบัติตามค าชี้แจง  คู่มือต่างๆ   การแนะน า
ตนเอง การสนทนาระหว่างบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน  พูดค าขอร้อง  ขอค าแนะน า  ชี้แจงอธิบาย   
แสดงความต้องการตามหลักภาษาของเจ้าของภาษา  อธิบายและเปรียบเทียบ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย และบท
กลอนของภาษาอังกฤษและน าเสนอความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย ข้อมูลในสถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติ การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาส  
วันวาเลนไทน์ และวันฮาโลวีน  เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี   การอ่านฉลากยา  ป้ายประกาศ โฆษณา  นิทาน
พ้ืนบ้าน และข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันจากบทความที่อ่านเขียนอธิบายประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ  สรุปกิจกรรมและข่าวเหตุการณ์ส าคัญตามความสนใจและเรื่องราวในท้องถิ่นของผู้เรียน    

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่านการ
คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติต่อสื่อสารในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและ
สร้างองค์ความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู้ไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยและค่านิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๖/๒  ม.๖/๔  ม.๖/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒    
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒    
มาตรฐาน ต ๔.๑   ม.๖/๑  ม.๖/๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๒  รายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะการตอบรับและปฏิเสธ  แสดงการขอบคุณ ขอโทษ ตามหลักภาษาของเจ้าของ
ภาษา การน าเสนอข่าวเปรียบเทียบแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวที่ส าคัญในท้องถิ่น  การสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชุมชนที่น่าสนใจในปัจจุบัน  การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อ่ืน  โครงงานภาษาอังกฤษ  เขียนสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง
และบุคคลใกล้ตัว การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน กิจวัตรประวันของตนเอง     

โดยใช้กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอ่านการ
คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติดต่อสื่อสารในการด าเนินชี วิตได้อย่างถูกต้องและ
สร้างองค์ความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู้ไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยและค่านิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓   
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๖/๒     
มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๖/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๖/๑     
มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๑๒๐๑  รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว และ ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูล 

เพ่ือให้มทีักษะการฟัง-พูดในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว และ ประเด็นต่างๆที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 

๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๔. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตาม
ความสนใจของสังคม 

๕. พูดบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๑๒๐๒  รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว และ ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร อ่าน เขียน คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะการฟัง-พูดในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน    

๒. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

๓. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคด ี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

๔. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

๕.  จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๒๒๐๓  รายวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในองค์กร ผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ ฝึกสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในบริบทที่หลากหลาย  การให้ข้อมูลหรือแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ สินค้า 
และบริการ โดยใช้บทสนทนาสมมุติ สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง อ่านคู่มือ
ปฏิบัติงาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ น าเสนองาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณีและของ
เจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ฟัง - ดู การสื่อสารในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากสื่อโสตทัศน์ 
๒. พูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 
๓. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงานจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือสื่อออนไลน์ 
๔. เขียนให้ข้อมูล บันทึกการปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนด 
๕. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเข้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
๖. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๒๒๐๔  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๕ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
ศึกษาและท าความเข้าใจ ภาษา ท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับอนาคต

และการท่องเที่ยว   
โดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความ

ต้องการของตนเองตลอดจนน าเสนอข้อมูล ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบายที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้พอสมควร ข้อความที่ซับซ้อนขึ้นตามระดับที่เรียน เสนอความช่วยเหลือและ
บริการแก่ผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และตระหนักในประโยชน์และ
คุณค่าของภาษาต่างประเทศในการเข้าสู่สังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจภาษา ท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบายที่พบ
ในเรื่องและเข้าใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจในชีวิตประจ าวัน 

๒. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานที่เก่ียวกับประสบการณ์ 
๔. ใช้ภาษา และท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๕. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค และน าไปใช้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

๖. ใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา และชุมชนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 
 

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๓๒๐๕  รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูด
และเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และ
ข่าว /เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์ และสรุปความรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. พูดบรรยายและเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

๒. ฟังหรืออ่านบทความที่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆแล้วสรุปใจความส าคัญได้ 
๓. เขียนอธิบายวิถีชีวิต ประเพณี วันส าคัญของชาติและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร 
๔. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและจ าลองที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมได้ 
๕. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
๖. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๓๒๐๖  รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาวิธีการใช้ ค าศัพท์ วลี ประโยค ส านวนภาษา ที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง  /สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การสื่อสารระหว่างบุคคลการเลือกใช้ค า ประโยค 
ข้อความ ในการพูด/เขียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตีความและถ่านโอนข้อมูลให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงการจับใจความส าคัญจากเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่ อยู่ในความสนใจของสังคม  
สามารถเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ได้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา มีทักษะสามารถ 
วิเคราะห์ สรุป สังเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน บทความ สารคดี ข่าว นิทาน สารคดี และบันเทิง
คดีได้ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าศัพท์ ส านวน วลี ประโยค ส านวน ข้อความจากเรื่องราว บทความที่ซับซ้อน  
และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล และสรุปความจากสื่อที่
หลากหลาย  รักการอ่าน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ /ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลของ
โรงเรียนและชุมชน 

โดยใช้ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการให้เหตุผลทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการสร้างความรู้และสมรรถนะ๕สมรรถนะคือความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/กิจกรรม/
เหตุการณ/์สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๓. ตีความหมาย จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ สรุปความ จากวลี ประโยค ส านวน และ
ข้อความที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

๔. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

๕. วิเคราะห/์อภิปรายแสดงความคิดเห็น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

๖. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๑๒๑๑  รายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์  กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๓. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๔. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ 

กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๑๒๑๒  รายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์  กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ 

กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๒๒๑๓  รายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์  กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ 

กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๒๒๑๔  รายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์  กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ 

กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๓๒๑๕  รายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตน เอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์  กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ 

กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ ๓๓๒๑๖  รายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์  กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ 

กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน  

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๔/๑ 
ปฏิบัติตามค าแนะน าใน
คู่มือการใช้งานตา่งๆ ค า
ชี้แจง ค าอธิบายและค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

- ค าแนะน า 
- ค าชี้แจง 
- ค าอธิบาย 
- ค าบรรยาย 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๔/๒ 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศโฆษณาบทร้อย
กรอง และบทละครสัน้
(skit)ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  

- ข้อความ 
- การใช้ดิกชันนาร ี
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๔/๓ 
อธิบายและเขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

- ประโยคและข้อความ 
- สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
- โครงสร้างประโยค 
 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๔/๔ 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดี และบนัเทิงคด ี
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- บทความ 
- นิทาน 
- สารคด ี
- บันเทิงคด ี
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
 
 



สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๔/๑ 
สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆ   ใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 
และสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

- ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
- เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๔/๒  
เลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้
ค าแนะน าค าชี้แจง
ค าอธิบาย    อย่าง
คล่องแคล่ว 

- ค าขอร้อง 
- ค าแนะน า 
- ค าชี้แจง  
- ค าอธิบาย 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๔/๓  
พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริง
อย่างเหมาะสม   

- ภาษาที่ใช้แสดงความ
ต้องการ 

- ภาษาที่ใช้ในการตอบ
รับและปฏิเสธ 

- ภาษาที่ใช้เสนอให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๔/๔ 
พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลบรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

- ค าศัพท์ส านวน 
ประโยคและข้อความใน
การขอและให้ข้อมูล 

- ค าศัพท์ส านวน 
ประโยคและข้อความใน
การบรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ 

- ค าศัพท์ส านวน 
ประโยคและข้อความใน
การแสดงความคิดเห็น 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 

 



ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๔/๕ 
พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ
เร่ืองต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

- ค าศัพท์ส านวนแสดง
ความรู้สึก 

- ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั 
- บทความ  

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์)     

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 

 

 
 
สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและเขียน 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๔/๑ 
พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์เร่ืองและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของ
สังคม 

- ข้อมูลและประสบการณ์
ของตนเอง 

- ข่าว เหตุการณ์ เร่ือง
และประเด็นต่างๆ ที่อยู่
ในความสนใจ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ตระหนักรู้ในตน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๔/๒ 
พูดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าวเหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

- ข่าว 
- บทความเหตุการณ์

ปัจจุบนั  
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๔/๓ 
พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น
สังคมและโลก  พร้อมให้
เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

- บทความในท้องถิ่นที่
ส าคัญ 

- บทความเหตุการณ์
สังคมปัจจบุันเหตุการณ์
และเร่ืองราวในท้องถิ่น
ของผู้เรียน 

- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั เช่น ปัญหาโลก
ร้อนจุบัน 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 



สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ  

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๔/๑ 
เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  เวลา
โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสงัคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

- การภาษา น้ าเสียง 
กิริยาท่าทางตามระดับ
บุคคล 

- มารยาทสงัคมของ
เจ้าของภาษาตาม
โอกาสและ สถานที ่

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- สัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล 
มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๔/๒  
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  
ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา 

- วิถีชีวิต 
- ความคิด ความเชื่อ 
- ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๔/๓     
เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรม ทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

- ส านวนค าศัพท์จากบท
เพลง และภาพยนต ์

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- สัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล 
 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๔/๑ 
อธิบาย/เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวน 
ค าพังเพยสุภาษิตและบท
กลอนของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

- โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวนของ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษ 

- ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวนของ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 



มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๔/๒ 
วิเคราะห์/อภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ 
และวฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใชไ้ด้อย่างมีเหตุผล 

- วัฒนธรรมที่เหมือนกับ
ของไทย 

- วัฒนธรรมที่แตกต่างกับ
ของไทย 

- ความเชื่อของแต่ละ
ประเทศ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 

 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๓.๑ ม.๔/๑ 
ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

 
- ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ 

- ข้อมูลเนื้อหาการเรียน
การบูรณาร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๔.๑ ม.๔/๑ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนสถานศึกษา  
ชุมชน  และสงัคม 

 
- ภาษาที่ใช้สื่อสารใน

ห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสงัคม 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 



สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๔/๑ 
ใช้ภาษาตา่งประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

- ภาษาตา่งประเทศใน
การสืบค้น 

- ความรู/้ข้อมูลใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๔/๒ 
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษา 
ต่างประเทศ  

- ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาต ิ

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 
สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน  

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๕/๑ 
ปฏิบัติตามค าแนะน าใน
คู่มือการใช้งานตา่งๆ ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

- ค าแนะน า 
- ค าชี้แจง 
- ค าอธิบาย 
- ค าบรรยาย 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๕/๒ 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศโฆษณาบทร้อย
กรอง และบทละครสัน้
(skit)ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  

- ข้อความ 
- การใช้ดิกชันนาร ี
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- โฆษณา 
- สื่อสิ่งพิมพ ์

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๕/๓ 
อธิบายและเขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

- ประโยคและข้อความ 
- สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
- โครงสร้างประโยค 
- โครงสร้างค า 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๕/๔ 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดี และบันเทิงคดี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- บทความ 
- นิทาน 
- สารคด ี
- บันเทิงคด ี
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
 
 



สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๕/๑ 
สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆ   ใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์ 
ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

- ข้อมูลเกี่ยวกบัตนเอง 
- เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๕/๒ 
เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย    อย่าง
คล่องแคล่ว 

- ค าขอร้อง 
- ค าแนะน า 
- ค าชี้แจง  
- ค าอธิบาย 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๕/๓  
พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริง
อย่างเหมาะสม   

- ภาษาที่ใช้แสดงความ
ต้องการ 

- ภาษาที่ใช้ในการตอบ
รับและปฏิเสธ 

- ภาษาที่ใช้เสนอให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๕/๔ 
พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลบรรยายอธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

- ค าศัพท์ส านวน 
ประโยคและข้อความใน
การขอและให้ข้อมูล 

- ค าศัพท์ส านวน 
ประโยคและข้อความใน
การบรรยาย 

-  อธิบาย เปรียบเทียบ 
- ค าศัพท์ส านวน 

ประโยคและข้อความใน
การแสดงความคิดเห็น 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

- การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 

 



ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต๑.๒ ม.๕/๕ 
พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ
เร่ืองต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

- ค าศัพท์ส านวนแสดง
ความรู้สึก 

- ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั 
- บทความ  
- ประสบการณ์ของ

ตัวเอง 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์)     

- การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 

- มีความคิดสร้างสรรค ์

 
สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๕/๑ 
พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์เร่ืองและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของ
สังคม 

- ข้อมูลและประสบการณ์
ของตนเอง 

- ข่าว เหตุการณ์ เร่ือง
และประเด็นต่างๆ ที่อยู่
ในความสนใจ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ตระหนักรู้ในตน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๕/๒ 
พูดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าวเหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

- ข่าว 
- บทความเหตุการณ์

ปัจจุบนั  
- สถานการณ์ตา่งๆ ที่

น่าสนใจ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๓ ม.๕/๓ 
พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น 
สังคมและโลก  พร้อมให้
เหตุผล 

- บทความในท้องถิ่นที่
ส าคัญ 

- บทความเหตุการณ์
สังคมปัจจบุันเหตุการณ์
และเร่ืองราวในท้องถิ่น
ของผู้เรียน 

- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั เช่น ปัญหาโลก
ร้อนปัจจุบนั 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 



สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ  

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๕/๑.  
เลือกใช้ภาษาน้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  เวลา
โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสงัคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

- ความแตกต่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน ค า
พังเพย สุภาษิต บท
กลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ และ
ภาษาอังกฤษ 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- สัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๕/๒ 
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  
ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา 

- ความแตกต่างวิถีชวีิต 
ความเชื่อ วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๕/๓     
เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

- บทเพลงภาษาอังกฤษ 
- นิทาน 
- ภาพยนตร ์
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๕/๑ 
อธิบาย/เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวน 
ค าพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

- โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวนของ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษ 

- ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวนของ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 



มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๕/๒ 
วิเคราะห์/อภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ 
และวฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใชไ้ด้อย่างมีเหตุผล 

- วัฒนธรรมที่เหมือนกับ
ของไทย 

- วัฒนธรรมที่แตกต่างกับ
ของไทย 

- ความเชื่อของแต่ละ
ประเทศ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 

 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๓.๑ ม.๕/๑ 
ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

- ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ 

- ข้อมูลเนื้อหาการเรียน
การบูรณาร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๔.๑ ม.๕/๑ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนสถานศึกษา  
ชุมชน  และสงัคม 

- ภาษาที่ใช้สื่อสารใน
ห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสงัคม 

 
 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๕/๑ 
ใช้ภาษาตา่งประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

- ภาษาตา่งประเทศใน
การสืบค้น 

- ความรู/้ข้อมูลใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๕/๒ 
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน   
ชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษา 
ต่างประเทศ  

- ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาต ิ

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 
สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน  

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต๑.๑ ม.๖/๑ 
ปฏิบัติตามค าแนะน าใน
คู่มือการใช้งานตา่งๆ ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

- การอ่านฉลากยา
,ผลิตภัณฑ ์

- การใช้อุปกรณ์ ICT 
- ค าชี้แจง ค าอธบิาย 

และค าบรรยาย 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต๑.๑ ม.๖/๒ 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศโฆษณาบทร้อย
กรอง และบทละครสัน้
(skit) ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  

- ข่าว 
- ประกาศโฆษณา 
- นิทานพื้นบ้าน 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๖/๓ 
อธิบายและเขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

- ประโยคและข้อความ
การตีความ/ถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง เชน่ 
ภาพ แผนผัง กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง 
สัญลักษณ์ตา่งๆ 

  

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 



ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๖/๔ 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดี และบันเทิงคดี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- สารคดีและบันเทิงคด ี
- การจับใจความส าคัญ

บทอ่าน 
-  การสรุปความจากเรื่อง

ที่อ่าน 
-  การวิเคราะห์ความการ

ตีความจากบทความที่
อ่านประโยคที่ใช้ในการ
แสดงความคิดเห็น  
การให้เหตุผลและการ
ยกตัวอย่าง 

- บทความ 
- นิทาน 
- สารคด ี
- บันเทิงคด ี

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๖/๑ 
สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆ   ใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

- การทักทาย 
- กล่าวลา 
- ขอบคุณ  ขอโทษ 

ชมเชย 
- การชักชวน 
- การพูดเกี่ยวกับ

สถานการณ์ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั  

- ประเด็นที่อยู่ในความ 
สนใจของสังคม 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๖/๒  
เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย    อย่าง
คล่องแคล่ว 

- ค าขอร้อง 
- ค าแนะน า 
- ค าชี้แจงและอธิบาย 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 



ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๖/๓  
พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริง
อย่างเหมาะสม   

- ค าแสดงความต้องการ 
- ค าแสดงการตอบรับ

และปฏิเสธ 
- ค าขอความช่วยเหลือ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๖/๔ 
พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

- การให้ข้อมูลประเด็น
ข่าว และเหตุการณ์
ส าคัญในท้องถิ่นและ
ทั่วไป 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค ์
 

มาตรฐาน ต ๑.๒ ม.๖/๕ 
พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ
เร่ืองต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

- การแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัที่ส าคัญ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์)     

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๓     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต๑.๓ ม.๖/๑ 
พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์เร่ืองและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของ
สังคม 

- ข้อมูลกิจวัตรประจ าวัน
ของตนเอง 

- ข้อมูลประสบการณ์ 
และ ข่าวทีส่ าคัญของ
บ้านเมือง 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ตระหนักรู้ในตน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต๑.๓ ม.๖/๒ 
พูดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าวเหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

- ข่าว และ เหตุการณ์
ปัจจุบนัทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 

มาตรฐาน ต๑.๓ ม.๖/๓ 
พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น
สังคม และโลก  พร้อมให้
เหตุผล 

- บทความในท้องถิ่นที่
ส าคัญ 

- บทความเหตุการณ์
สังคมปัจจบุันเหตุการณ์
และเร่ืองราวในท้องถิ่น
ของผู้เรียน 

- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั เช่น ปัญหาโลก
ร้อนปัจจุบนั 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบปุจฉา วิสชันา 
(กระบวนการถาม-
ตอบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- รักความเป็นไทย 
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ  

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๖/๑ 
เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  เวลา
โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสงัคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

- การขอบคุณ 
- การขอโทษ 
- การแนะน าตนเอง 
- วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
- สัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล 



ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๖/๒  
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  
ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา 

- วันคริสต์มาส 
- วันวาเลนไทน ์
- วันฮาลาวีน 
- การจัดนิทรรศการและ

กิจกรรมเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 

มาตรฐาน ต ๒.๑ ม.๖/๓     
เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

- ค าศัพท์ ส านวน จาก
นิทาน 

- ประเพณีวันส าคัญตา่งๆ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๖/๑ 
อธิบาย/เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวน 
ค าพังเพยสุภาษิตและบท
กลอนของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

- ส านวน  ค าพงัเพย  
สุภาษิตและบทกลอน 
 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน ต ๒.๒ ม.๖/๒ 
วิเคราะห์/อภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ 
และวฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใชไ้ด้อย่างมีเหตุผล 

- วิถีชีวิต และวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 
 



สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๓.๑ ม.๖/๑ 
ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

- บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระอื่นๆ 

- โครงงานภาษาอังกฤษ 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๔.๑ ม.๖/๑ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนสถานศึกษา  
ชุมชน  และสงัคม 

- การใช้ภาษาใน
สถานการณ์ตา่งๆ ใน
ชุมชน 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  
(รายวิชาพื้นฐาน) 

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

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๖/๑ 
ใช้ภาษาตา่งประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

- การใช้ภาษาเพื่อ
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

- แบบพหูสูต 
(กระบวนการฟงั, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วิเคราะห์) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ม.๖/๒ 
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  
ชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็น
ภาษาตา่งประเทศ  

- ข้อมูลในสถานศึกษา 
ชุมชนและประเทศชาต ิ

 

 ทักษะกระบวนการสอน
พุทธวิธ ี

- แบบอุปมา-อุปไมย 
(กระบวนการ
เปรียบเทียบ) 

- แบบไตรสิกขา 
(กระบวนการสร้าง
ระเบียบวินยั, จิตใจแน่ว
แน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- ใฝ่เรียนรู ้
- การตัดสินใจ 

 
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ  (๑๐ หน่วยการเรียนรู้  ๒๑ ตัวช้ีวัด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ล าดับ

ที่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ต ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓   Sign (ป้ายสัญลักษณ)์ 
๒ ต ๑.๑  ม.๔/๔    Science and Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๓ ต ๑.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๔  ม.๔/๕   Daily  routines  ( กิจวัตรประจ าวัน) 
๔ ต ๑.๒  ม.๔/๒  ม.๔/๓  Communication  (สื่อสารในสถานการณ์ตา่งๆ 
๕ ต ๑.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓   My experience (เล่าเร่ืองจากประสบการณ)์ 
๖ ต ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓   In this world  (เรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกกว้าง) 
 ต ๒.๒  ม.๔/๒  

๗ ต ๒.๒  ม.๔/๑ Phrase (ส านวนการใช้ถ้อยค า)  
๘ ต ๓.๑  ม.๔/๑ word  Analyze (วิเคราะห์ค าจ ามาใช)้ 
๙ ต ๔.๑  ม.๔/๑ Role play  (บทบาทสมมตุ)ิ 

๑๐ ต ๔.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒ My school  (โรงเรียนของฉัน) 
รวม ๑๐ หน่วยการเรียนรู้ ๒๑ ตัวชี้วัด 

 



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  (๙ หน่วยการเรียนรู้  ๒๑ ตัวช้ีวัด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ล าดับ

ที่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ต ๑.๑  ม.๕/๑ ม.๕/๒  ม.๕/๓   Product label  (การอ่านฉลาก ผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้) 
๒ ต ๑.๑  ม.๕/๔    Analyze the media  (วิเคราะห์รูปแบบสื่อตา่งๆ) 
๓ ต ๑.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๔  ม.๕/๕   Life  style ( รูปแบบที่ดีของชวีติ)   
๔ ต ๑.๒  ม.๕/๒  ม.๕/๓  Social  expressive (ลักษณะมารยาททางสงัคม) 
 ต ๔.๑  ม.๕/๑  

๕ ต ๑.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓   News  (วิเคราะห์ข่าว) 
๖ ต ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕๓  Festival  and  culture(เทศกาลงานประเพณ)ี 
 ต ๒.๒  ม.๕/๒  

๗ ต ๒.๒  ม.๕/๑   Proverb (ส านวนภาษาสุภาษิตไทย- อังกฤษ)  
๘ ต ๓.๑  ม.๕/๑  Transliteration  (ค าทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ)   
 ต ๔.๑  ม.๕/๑  

๙ ต ๔.๒  ม.๕/๑  ม. ๕/ ๒  ม.๕/๓    School  information 
รวม ๙  หน่วยการเรียนรู้  ๒๑ ตัวชี้วัด 

 
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ  (๙ หน่วยการเรียนรู้  ๒๑ ตัวช้ีวัด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
ล าดับ

ที่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ต ๑.๑  ม๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓   Advertisement (การอ่านโฆษณา) 
๒ ต ๑.๑  ม.๖/๔    Edutainment ( วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์) 
๓ ต ๑.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔   New and hot issue (จับประเด็นข่าว) 
 ม.๖/๕  

๔ ต ๑.๒  ม๖/๒  ม.๖/๓  Modern life (วิถีชีวิตของคนสงัคมวัยรุ่น) 
 ต ๔.๑  ม.๖/๑  

๕ ต ๑.๓  ม.๖/๑   Natural  Problem (ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาต)ิ  
๖ ต ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  Celebrations ( งานเทศกาล วฒันธรรม) 
 ต ๒.๒  ม.๖/๒  

๗ ต ๒.๒  ม.๖/๑ Idiom  and Proverb ( ส านวนภาษาค ากลอน) 
๘ ต ๓.๑  ม.๖/๑ Study  on Internet (สืบค้นเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต) 
๙ ต ๔.๒  ม.๖/๑ม.๖/๒ Information Learning (เรียนรู้ข้อมูลส่งเสริมประสบการณ์) 

รวม ๙  หน่วยการเรียนรู้ ๒๑ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 



โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 

(ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Sign  (ป้ายสัญลักษณ)์ ต ๑.๑  ม.๔/๑ การปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มอืการใช้
งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

๔ ๕ 

  ต ๑.๑  ม.๔/๒ การอ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ 
โฆษณาบทร้อยกรอง และบทละครสั้น
(skit)  

๔ ๕ 

  ต ๑.๑  ม๔/๓ การอธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใชค่วาม
เรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน 

๔ ๑๐ 

๒ Science and 
Technology 
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี 

ต ๑.๑  ม.๔/๔ การจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ 
สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดี และบันเทิงคดี  

๔ ๑๐ 

๓ Daily Routines (กิจวัตร
ประจ าวนั) 

ต ๑.๒  ม.๔/๑ การสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว
ประสบการณ์  สถานการณ ์  ข่าว/  
เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

๒ ๕ 

  ต ๑.๒  ม.๔/๔ การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทยีบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 

๔ ๑๐ 

  ต ๑.๒  ม.๔/๕ การพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ
เร่ืองต่างๆ   

๔ ๑๐ 

๔ Communication 
(สื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ) 

ต ๑.๒  ม.๔/๒ การเลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า 
ค าชี้แจง ค าอธบิาย  

๒ ๕ 

  ต ๑.๒  ม.๔/๓ การพูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ

๔ 
 

๑๐ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สถานการณ์จริง  
๕ My experience (เล่า

เร่ืองจากประสบการณ)์ 
ต ๑.๓  ม.๔/๑ การพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ

ตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ 
เร่ืองและประเด็นต่างๆ 

๒ ๑๐ 

  ต ๑.๓  ม.๔/๒ การพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระทีไ่ด้จากการวิเคราะห์เร่ือง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

๔ 
 
 

๑๐ 

  ต ๑.๓  ม.๔/๓ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก   

๒ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๔๐ ๑๐๐ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ In this world(เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆในโลกกว้าง) 

ต ๒.๑  ม.๔/๑ การเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดบัของบุคคล   

๔ ๑๐ 

  ต ๒.๑  ม.๔/๒ การอธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด 
ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณี ของเจ้าของภาษา 

๔ ๒๐ 

  ต ๒.๑  ม๔/๓ การเข้าร่วม แนะน า และจดักิจกรรม 
ทางภาษาและวัฒนธรรม 

๔ ๑๐ 

  ต ๒.๒  ม.๔/๒ การวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ
และวฒันธรรม 

๖ ๑๐ 

๒ Phrase (ส านวนการใช้ 
ถ้วยค าภาษา) 

ต ๒.๒  ม.๔/๑ การอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความ 
ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิตและบทกลอน 

๖ ๑๐ 

๓ Word Analyze 
(วิเคราะห์ค าจ ามาใช)้ 

ต ๓.๑  ม.๔/๑ การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

๔ ๑๐ 

๔ Role play (บทบาท
สมมุติ) 

ต ๔.๑  ม.๔/๑ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชนและสังคม 

๔ ๑๐ 

๕ My school (โรงเรียนของ
ฉัน) 

ต ๔.๒  ม.๔/๑ การใช้ภาษาตา่งประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

๔ ๑๐ 

  ต ๔.๒  ม.๔/๒ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ

๔ ๑๐ 



ท้องถิ่น/ประเทศชาติเปน็
ภาษาตา่งประเทศ  

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 

(ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Product label (เรียนรู้
วิธีใช้และการอ่านฉลาก) 

ต ๑.๑  ม.๕/๑ การปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มอืการใช้
งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

๒ ๕ 

  ต ๑.๑  ม.๕/๒ การอ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ 
โฆษณาบทร้อยกรอง และบทละครสั้น
(skit)ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

๒ ๕ 

  ต ๑.๑  ม๕/๓ การอธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใชค่วาม
เรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน 

๔ ๑๐ 

๒ Analyze the media 
(วิเคราะห์รูปแบบสื่อ
ต่างๆ) 

ต ๑.๑  ม.๕/๔ การจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ 
สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดี และบันเทิงคดี  

๔ ๑๐ 

๓ Life style  (รูปแบบชวีิต
ที่ดี) 

ต ๑.๒  ม.๕/๑ การสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆใกล้ตัว
ประสบการณ์  สถานการณ ์  ข่าว/  
เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสาร  

๔ ๑๐ 

  ต ๑.๒  ม.๕/๔ การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทยีบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 

๔ ๕ 

  ต ๑.๒  ม.๕/๕ การพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ 
เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

๒ ๑๐ 

๔ Social ต ๑.๒  ม.๕/๒ การเลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ๒ ๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

expressive(ลักษณะ
มารยาททางสงัคม) 

ค าชี้แจงค าอธบิายอยา่งคล่องแคล่ว 

  ต ๑.๒  ม.๕/๓      การพูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม   

๔ ๑๐ 

๕ News (เรียนรู้ส านวน
ข่าว) 

ต ๑.๓  ม.๕/๑ การพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ 
เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ
ของสังคม 

๔ ๑๐ 

  ต ๑.๓  ม.๕/๒ การพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระทีไ่ด้จากการวิเคราะห์เร่ือง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

๔ ๑๐ 

  ต ๑.๓  ม.๕/๓ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่นสังคมและโลก
พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

๔ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๔๐ ๑๐๐ 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒ 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Festival and culture  
( เทศกาลงานประเพณ)ี 

ต ๒.๑  ม.๕/๑ การเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดบัของบุคคล   

๔ ๑๐ 

  ต ๒.๑  ม.๕/๒ การอธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด 
ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณี ของเจ้าของภาษา 

๔ ๒๐ 

  ต ๒.๑  ม๕/๓ การเข้าร่วม แนะน า และจดักิจกรรม 
ทางภาษาและวัฒนธรรม 

๔ ๑๐ 

  ต ๒.๒  ม.๕/๒ การวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ
และวฒันธรรม 

๔ ๑๐ 

๒ Proverb (ส านวน
สุภาษิตไทย-อังกฤษ) 

ต ๒.๒ ม.๕/๑ การอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความ 
ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิตและบทกลอน 

๔ ๑๐ 

๓ Transliteration  ต ๓.๑  ม.๕/๑ การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

๖ ๑๐ 



  ต ๔.๑  ม.๕/๑ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชนและสังคม 

๔ ๑๐ 

๔ School information 
 

ต ๔.๒  ม.๕/๑ การใช้ภาษาตา่งประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ  

๖ ๑๐ 

  ต ๔.๒  ม.๕/๒ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษาตา่งประเทศ  

๔ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 

(ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Advertisements(การ
โฆษณา  

ต ๑.๑  ม.๖/๑ การปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มอืการใช้
งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

๒ ๕ 

  ต ๑.๑  ม.๖/๒ การอ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ 
โฆษณาบทร้อยกรอง และบทละครสั้น
(skit)ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

๒ ๕ 

  ต ๑.๑  ม๖/๓ การอธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใชค่วาม
เรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน 

๔ ๑๐ 

๒ Edutainment 
(วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ)์ 

ต ๑.๑  ม.๖/๔ การจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ 
สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดี และบันเทิงคดี  

๔ ๑๐ 

๓ News and hot 
issue(จับประเด็นข่าว
เด่น) 

ต ๑.๒  ม.๖/๑ การสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆใกล้ตัว
ประสบการณ์  สถานการณ ์  ข่าว/  
เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสาร  

๔ ๑๐ 

  ต ๑.๒  ม.๖/๔ การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทยีบ และ

๒ ๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 

  ต ๑.๒  ม.๖/๕ การพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ
เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ 

๔ ๑๐ 

๔ Modern life (วิถีชีวิตของ
วัยรุ่น) 

ต ๑.๒  ม.๖/๒ การเลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า
ค าชี้แจงค าอธบิายอยา่งคล่องแคล่ว 

๒ ๕ 

  ต ๑.๒ ม.๖/๓ การพูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม   

๔ ๑๐ 

๕ Natural Problem ต ๑.๓  ม.๖/๑ การพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ 
เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ
ของสังคม 

๔ ๑๐ 

  ต ๑.๓  ม.๖/๒ การพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระทีไ่ด้จากการวิเคราะห์เร่ือง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

๔ ๑๐ 

  ต ๑.๓  ม.๖/๓ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก   

๔ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๔๐ ๑๐๐ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Celebrations (งาน
เทศกาล วันส าคัญ 

ต ๒.๑  ม.๖/๑ การเลือกใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดบัของบุคคล   

๔ ๑๐ 

  ต ๒.๑  ม.๖/๒ การอธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด 
ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณี ของเจ้าของภาษา 

๔ ๒๐ 

  ต ๒.๑  ม๖/๓ การเข้าร่วม แนะน า และจดักิจกรรม 
ทางภาษาและวัฒนธรรม 

๔ ๑๐ 

  ต ๒.๒  ม.๖/๒ การ วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวิถชีวีิตความ
เชื่อและวฒันธรรม 

๔ ๑๐ 

๒ Idiom and  
Proverb(ส านวนภาษา 

ต ๒.๒  ม.๖/๑ การอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 

๔ ๑๐ 



ค ากลอนสอนอ่าน) ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิตและบทกลอน 
๓ Study on Internet 

(สืบค้นเรียนรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต) 

ต ๓.๑  ม.๖/๑ การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

 
๔ 

๑๐ 

  ต ๔.๑  ม.๖/๑ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

๔ ๑๐ 

๔ Information Leaning 
(เรียนรู้ข้อมูลส่งเสริม
ประสบการณ)์ 

ต ๔.๒  ม.๖/๑ การใช้ภาษาตา่งประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ  

๖ ๑๐ 

  ต ๔.๒  ม.๖/๒ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษาตา่งประเทศ  

๖ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Greeting ๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว และ ประเด็น
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

- ส านวนการทักทาย การกล่าว
ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ 
และการกล่าวลาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  

๘ ๒๐ 

๒ Time to eat ๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล  โอกาส และสถานที่  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- ส านวนที่ใช้การสั่งอาหาร 
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
รสชาติอาหาร ที่ใช้ใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ 

๘ ๒๐ 

๓ shopping ๓. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 

- ส านวนการซื้อ ขาย ต่อราคา
และการทดลองสินค้า 

๘ ๒๐ 

๔ The weather ๔.พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น
ต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 

-ค าศัพท์ ส านวน ที่เก่ียวข้อง
กับสภาพอากาศ และบอก
ความแตกต่างในแต่ฤดไูด ้

๘ ๒๐ 

๕ Sport and 
exercise 

๕. พูดบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับ เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/

-ค าศัพท์ ส านวนที่เก่ียวกับ
กีฬา กิจกรรมยามว่างทีช่อบ
และไมช่อบและสามารถให้เหตุ
ผลได ้

๘ ๒๐ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ ๒ 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Sports and 
Hobbies 

๑. เขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  
รูปแบบตา่ง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน    

การอ่านบทสนทนาเก่ียวกับ
กีฬาและงานอดิเรกและน ามา
เขียนเป็นเร่ืองราวของตนเอง
ได ้

๘ ๒๐ 

๒ Health ๒. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอยา่ง
เหมาะสม 

อ่าน เขียนและสามารถบอก
เร่ืองราวเก่ียวกับสุขภาพน ามา
หา Topic ได้ 

๘ ๒๐ 

๓ Technology ๓. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ 
ความ  สรุปความ ตีความ และ 
แสดงความคิดเห็นจากการฟงั 
และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและ 
บันเทิงคด ี พร้อมทั้งให้เหตุผล 
และยกตัวอย่างประกอบ 

การอ่าน เขียน เร่ืองเทคโนโลยี
ต่าง ๆ โดยใช้หลักการเขียน 
Topic and maid Idea  

๘ ๒๐ 

๔ Environment ๔. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

การอ่าน เขียน เร่ือง
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเอง 
สามารถเขียนอธิบายเร่ืองที่
อ่านได ้

๘ ๒๐ 

๕ Story ๕.  จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ 
ความ  สรุปความ ตีความ และ 
แสดงความคิดเห็นจากการฟงั 
และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและ 
บันเทิงคด ี พร้อมทั้งให้เหตุผล 
และยกตัวอย่างประกอบ   

การอ่านบทสนทนา  จับ
ใจความจากเรื่องที่อ่าน เช่น 
นิทาน เรื่องสั้น และเร่ืองจาก
สื่อต่าง ๆ  

๘ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Job Seeking ๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ
ก า ร ใ ช้ ง า น ต่ า ง ๆ  ค า ชี้ แ จ ง 
ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน 
๒. อธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง  รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
คว าม เ รี ย ง รู ปแบบต่ า งๆ  ใ ห้
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 

- การอ่านปา้ยประกาศรับ
สมัครงาน 

- การเขียนใบสมัครงาน 
- การเขียนจดหมายสมัคร

งาน 

๗ ๒๐ 

๒ Job Interviews ๑. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น
ต่าง ๆ ตามความสนใจ 
ของสังคม  
๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล  โอกาส และสถานที่  ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- การสัมภาษณ์งาน 
- ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ใน

การพูดแนะน าตนเอง การ
ถามตอบเร่ืองเก่ียวกับ
ตนเอง 

- การเขียน Resume 

๗ ๒๐ 

๓ People at work ๑. อธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง  รูปแบบตา่ง ๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 
๒. สนทนาและเขียนโต้ตอบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองต่าง 
ๆ    ใกล้ตัว ประสบการณ ์ 
สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

- แผนผังองค์กร 
- บทสนทนาในทีท่ างาน 
- ค าศัพท์เกี่ยวกับต าแหน่ง

ต่างๆในองค์กร 

๗ ๑๕ 

๔ At the office ๑. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ

- ค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยคที่ใช้ในที่ท างาน 

๗ ๑๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล  โอกาส และสถานที่  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ 

๕ On the 
telephone 

๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆ    
ใกล้ตัว ประสบการณ ์ 
สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 
๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล  โอกาส และสถานที่  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ใน
การติดต่อทางโทรศัพท ์

๖ ๑๕ 

๖ Writing an office 
memo 

๑. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ 
ความ  สรุปความ ตีความ และ 
แสดงความคิดเห็นจากการฟงั 
และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและ 
บันเทิงคด ี พร้อมทั้งให้เหตุผล 
และยกตัวอย่างประกอบ 
๒. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอยา่ง
เหมาะสม 

- การเขียน memo หรือ
บันทึกข้อความเพื่อ
ติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร 

๖ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Asking and 
Giving 
Information 

๑.สนทนาและเขียนโต้ตอบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองต่าง 
ๆ    ใกล้ตัว ประสบการณ ์ 
สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 
๒.พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอยา่ง
เหมาะสม 

การสอบถามข้อมูล จองตั๋วรถ/
เครื่องบิน การจองที่พัก 
โรงแรม การสั่งอาหาร 
เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ฯลฯ 

๑๐ ๒๕ 

๒ Sign and 
Directions 

๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟงั
และอ่าน 
๒. อธิบายและเขียนประโยค 
และข้อความให้สัมพันธ์กับ 
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  รูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ 
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบตา่งๆ ให้สัมพันธ์กับ 
ประโยคและข้อความที่ฟัง 
หรืออ่าน 

- ป้ายสญัลักษณ ์
- เครื่องหมายจราจร 
- การถามทาง 

๑๐ ๒๕ 

๓ Tourist 
Attractions 
 
 

๑. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอยา่ง
เหมาะสม 
๒. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น
ต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 

สถานทีท่่องเที่ยวที่นา่สนใจ 
ประวัติความเปน็มาของ
สถานทีน่ั้นๆ 

๑๐ ๒๕ 

๔ Social Manner 
and Culture 

๑. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  
ความคิด ความเชื่อ  และ 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ของคนในชุมชน 

๑๐ ๒๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ที่มาของขนบธรรมเนียม  
และประเพณีของเจ้าของ 
ภาษา 
๒. วิเคราะห์/อภิปราย  
ความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างวิถ ี
ชีวิต ความเชื่อและ 
วัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษากับของไทยและ 
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Oral expressions ๑. พูดบรรยายและเขียนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นตา่งๆได้
อย่างเหมาะสมตามมารยาททาง
สังคมและวฒันธรรม 
๒. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริงและจ าลองที่เกิดขึ้นในชุมชน
และสังคมได ้

- Sympathy 

- Suggestion 

- Distress 

- Talking about people 

- Situational expressions 

- Expressions in 
dialogues 

๑๐ ๒๕ 

๒ Printed media 
and vocabulary 

๑. ฟังหรืออ่านบทความที่เปน็
ความเรียงในรูปแบบต่างๆแล้ว
สรุปใจความส าคัญได ้
๒. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริงและจ าลองที่เกิดขึ้นในชุมชน
และสังคมได ้

- Advertisement 
- Label 
- News 
- Synonyms 
- Antonyms 

 

๑๐ ๒๕ 

๓ Graphic media ๑. ฟังหรืออ่านบทความที่เปน็
ความเรียงในรปูแบบต่างๆแล้ว
สรุปใจความส าคัญได ้
๒. มีทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง 

- Reading maps 

- Reading graphs 

- Reading tables 

๑๐ ๒๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๓. ใช้ภาษาตา่งประเทศในการ
สืบค้น คน้คว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได ้

- Reading charts 

๔ Writing ability ๑. พูดบรรยายและเขียนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นตา่งๆได้
อย่างเหมาะสมตามมารยาททาง
สังคมและวฒันธรรม 
๒. เขียนอธิบายวิถีชีวิต ประเพณี 
วันส าคัญของชาติและวัฒนธรรม
ของประเทศต่างๆที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

- Notes 

- Postcards and greeting 
cards 

- E-mail 

- Memo 

๑๐ ๒๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Fun with word 
analysis 

๑. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครสัน้ (skit)ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

อ่านออกเสียงตามหลักการ
และเทคนิคการอ่านออกเสียง
ช่วยให้อ่านข้อความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง
และบทละครสัน้ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา 

๑๐ ๒๕ 

๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเร่ืองที่ได้
จากการวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/
กิจกรรม/เหตุการณ์/สถานการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด 
หลักวิธีการเขียนในลักษณะ
ต่างๆจะท าให้การพูดการเขียน
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

๓. ตีความหมาย จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ 
สรุปความ จากวลี ประโยค 
ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน 
และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

รู้และเข้าใจเรื่องที่ศึกษาช่วยให้
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุป การตีความและ
แสดงความคิดพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบจากทีไ่ด้ฟัง
และอ่านได้อย่างถูกต้อง 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๔. วิเคราะห์/อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถชีีวิต ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทยและน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

๑. โครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิต 
และบทกลอน ของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 
๒.วิเคราะห์อภิปราย ความ
เหมือนและแตกต่าง 

๕. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
และน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียน 

การเรียนรู้ค าศัพท์ส านวน
ภาษาตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็น
พื้นฐานในการค้นควา้ สบืค้น 
บันทึก สรปุแสดงความคิดเห็น
และน าเสนอด้วยการพูด 

๒ 
๓ 

Enjoy reading ๑ 
Enjoy reading ๒ 

๑. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครสัน้ (skit)ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน  
 

อ่านออกเสียงตามหลักการ
และเทคนิคการอ่านออกเสียง
ช่วยให้อ่านข้อความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง
และบทละครสัน้ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา 
 

๑๐ 
๑๐ 

๒๕ 
๒๕ 

๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเร่ืองที่ได้
จากการวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/
กิจกรรม/เหตุการณ์/สถานการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด 
หลักวิธีการเขียนในลักษณะ
ต่างๆจะท าให้การพูดการเขียน
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

  

๓. ตีความหมาย จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ 
สรุปความ จากวลี ประโยค 
ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน 
และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

รู้และเข้าใจเรื่องที่ศึกษาช่วยให้
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุป การตีความและ
แสดงความคิดพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบจากทีไ่ด้ฟัง
และอ่านได้อย่างถูกต้อง 

  

  ๔. ตีความหมาย จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ 
สรุปความ จากวลี ประโยค 
ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน 
และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและ

รู้และเข้าใจเรื่องที่ศึกษาช่วยให้
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุป การตีความและ
แสดงความคิดพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบจากทีไ่ด้ฟัง
และอ่านได้อย่างถูกต้อง 

  



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

บันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
๕. วิเคราะห์/อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

๑.โครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิต 
และบทกลอน ของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 
๒..วิเคราะห์อภิปราย ความ
เหมือนและแตกต่าง 

  

๖. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
และน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียน 

การเรียนรู้ค าศัพท์ส านวน
ภาษาตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็น
พื้นฐานในการค้นควา้ สบืค้น 
บันทึก สรปุแสดงความคิดเห็น
และน าเสนอด้วยการพูด 

  

๔ The beauty of 
language 

๑. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครสัน้ (skit)ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน  
 

อ่านออกเสียงตามหลักการ
และเทคนิคการอ่านออกเสียง
ช่วยให้อ่านข้อความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง
และบทละครสัน้ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา 

๑๐ ๒๕ 

  ๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเร่ืองที่ได้
จากการวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/
กิจกรรม/เหตุการณ์/สถานการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด 
หลักวิธีการเขียนในลักษณะ
ต่างๆจะท าให้การพูดการเขียน
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

  

  ๓. ตีความหมาย จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ 
สรุปความ จากวลี ประโยค 
ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน 
และแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

รู้และเข้าใจเรื่องที่ศึกษาช่วยให้
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุป การตีความและ
แสดงความคิดพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบจากทีไ่ด้ฟัง
และอ่านได้อย่างถูกต้อง 

  

  ๔. วิเคราะห์/อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและ

๑.โครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิต 
และบทกลอน ของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 
๒.วิเคราะห์อภิปราย ความ

  



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

น าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

 
 

เหมือนและแตกต่าง 

  ๕. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด
และการเขียน 

การเรียนรู้ค าศัพท์ส านวน
ภาษาตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็น
พื้นฐานในการค้นควา้ สบืค้น 
บันทึก สรปุแสดงความคิดเห็น
และน าเสนอด้วยการพูด 

  

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Greeting and 
Parting 

๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว และ ประเด็น
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล  โอกาส และสถานที่  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
๓. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๔.พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น
ต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 
๕. พูดบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับ เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

ส านวนการทักทาย การถาม
สารทุกข์สุขดิบ และการกล่าว
ลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๘ ๒๐ 

๒ Introduction การแนะน าตัวเอง แนะน า
บุคคลอื่นให้รู้จักกัน 

๘ ๒๐ 

๓ Asking 
information 

การสอบถามข้อมูลต่างๆ ๘ ๒๐ 

๔ Education and 
Work 

บทสนทนาเก่ียวกับการศึกษา
และการท างาน 

๘ ๒๐ 

๕ Family บทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว ๘ ๒๐ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Greeting and 
Parting 

๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว สถานการณ์
กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเดน็
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ เร่ืองราว
สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่น
และ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิง่
ที่ฟังได ้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เร่ืองราวสถานการณ์ กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยูใ่น
ความสนใจของสังคม 

ส านวนการทักทาย การถาม
สารทุกข์สุขดิบ และการกล่าว
ลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๘ ๒๐ 

๒ Introduction การแนะน าตัวเอง แนะน า
บุคคลอื่นให้รู้จักกัน 

๘ ๒๐ 

๓ Asking 
information 

การสอบถามข้อมูลต่างๆ ๘ ๒๐ 

๔ Education and 
Work 

บทสนทนาเก่ียวกับการศึกษา
และการท างาน 

๘ ๒๐ 

๕ Family บทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว ๘ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ On the phone ๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว สถานการณ์
กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเดน็
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ เร่ืองราว
สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่น
และ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิง่
ที่ฟังได ้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เร่ืองราวสถานการณ์ กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยูใ่น
ความสนใจของสังคม 

การรับโทรศัพท์ ส านวนที่ใช้ใน
การพูดโทรศัพท์ การขอให้รอ 
การจดบันทึกโน้ตย่อเมื่อมีผู้
ฝากข้อความ 

๑๐ ๒๕ 

๒ Giving Directions การถามทาง การบอกทาง การ
บอกต าแหน่งที่ตั้งของสิง่ของ
และสถานที ่

๑๐ ๒๕ 

๓ Making an 
appointment 

การนัดหมาย ๑๐ ๒๕ 

๔ Making an 
invitation 

การเชื้อเชิญ ๑๐ ๒๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Go shopping ๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว สถานการณ์
กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเดน็
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความ

บทสนทนาที่ใช้ในการซื้อขาย 
ถามราคา ต่อรองราคา 

๑๐ ๒๕ 

๒ At a restaurant บทสนทนาในร้านอาหาร การ
สั่งอาหาร สั่งเคร่ืองดื่ม การพูด
ถึงรสชาต ิ

๑๐ ๒๕ 

๓ Likes and บทสนทนาเก่ียวกับสิ่งที่ชอบ ๑๐ ๒๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

Dislikes ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ เร่ืองราว
สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่น
และ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิง่
ที่ฟังได ้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เร่ืองราวสถานการณ์ กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยูใ่น
ความสนใจของสังคม 

และไมช่อบ 
๔ Skills and 

Abilities 
บทสนทนาเก่ียวกับทักษะและ
ความสามารถ 

๑๐ ๒๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Agreements and 
Disagreements 

๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว สถานการณ์
กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเดน็
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ เร่ืองราว
สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่น
และ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ

บทสนทนาเก่ียวกับการเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย 

๑๐ ๒๕ 

๒ Wishes and 
Congratulations 

บทสนทนาเก่ียวกับการอวยพร
และยินด ี

๑๐ ๒๕ 

๓ Regret and 
Sympathy 

บทสนทนาเก่ียวกับการแสดง
ความเสียใจหรือเห็นใจ 

๑๐ ๒๕ 

๔ Giving Praise บทสนทนาเก่ียวกับการพูด
ชมเชย 

๑๐ ๒๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิง่
ที่ฟังได ้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เร่ืองราวสถานการณ์ กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยูใ่น
ความสนใจของสังคม 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกติ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Asking for 
Permissions 

๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว สถานการณ์
กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเดน็
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ เร่ืองราว
สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่น
และ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิง่
ที่ฟังได ้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เร่ืองราวสถานการณ์ กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยูใ่น
ความสนใจของสังคม 

บทสนทนาเก่ียวกับการขอ
อนุญาต 

๑๐ ๒๕ 

๒ Gratitude and 
Apologies 

บทสนทนาเก่ียวกับการ
ขอบคุณและการขอโทษ 

๑๐ ๒๕ 

๓ Suggestions and 
Offering 

บทสนทนาเก่ียวกับการแนะน า 
และการเสนอ 

๑๐ ๒๕ 

๔ Making requests 
and Asking for 
help 

บทสนทนาเก่ียวกับการขอร้อง
และขอความช่วยเหลือ 

๑๐ ๒๕ 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ Illness ๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราว
เก่ียวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เร่ืองราว สถานการณ์
กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเดน็
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ เร่ืองราว
สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่น
และ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิง่
ที่ฟังได ้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เร่ืองราวสถานการณ์ กิจกรรมใน
ท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยูใ่น
ความสนใจของสังคม 

บทสนทนาและค าศัพท์
เก่ียวกับอาการป่วยต่างๆ 

๑๐ ๒๕ 

๒ Physical 
Appearance, 
Personality and 
Characteristics 

บทสนทนาเก่ียวกับการ
บรรยายลักษณะภายนอก, 
บุคลิก และนิสัยของคน 

๑๐ ๒๕ 

๓ Sleeping and 
dreaming 

บทสนทนาเก่ียวกับการนอน
หลับและการฝนั 

๑๐ ๒๕ 

๔ Beliefs บทสนทนาเก่ียวกับความเชื่อ
ต่างๆ 

๑๐ ๒๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๘๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ  การใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
    ๒. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  และบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๓. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่  
ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
คู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย ข้อความ ข่าวประกาศ
โฆษณา บทร้อยกรอง ประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

- อธิบาย ป้ายสัญลักษณ์ 
- อธิบาย บทความ

โฆษณา 
- แปลความหมาย

สัญลักษณ์ 
- ใบความรู้ ใบงาน  
 

- บอกความหมายของ
สัญลักษณ์ต่างๆได้ถูกต้อง 

- ออกเสียงสัญลักษณ์ต่างๆได้
ถูกต้อง 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา วิสัชนา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่นักเรียนเคยเห็น

ให้นักเรียนยกตัวอย่าง 
ขั้นฝึก 
- ครูให้นักเรียนดูรูป สัญลักษณ์ต่างๆและให้นักเรียนบอก

ความหมายและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
-  คร ูออกเสียงที่ถูกต้องและให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม 
- นักเรียนทุกคนได้ฝึกการออกเสียงสัญลักษณ์ต่างๆและรู้

ความหมายของสัญลักษณ์รูปแบบต่างรวมทั้งสถานที่ท่ี
เราได้พบเห็นบ่อยๆ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนค้นหาสัญลักษณ์อ่ืนๆเพ่ิมเติมจากท่ีครูให้มา 

Sign  
(ป้าย
สัญลักษณ์) 
๑๒ ชั่วโมง 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๘๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๔. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- แบ่งกลุ่ม  วิเคราะห์
และตีความบทจาก
ความสารคดี บันเทิง
คดี 

- เขียนสรุปบทความสาร
คดี บันเทิงคดี 

- ใบงาน  ใบความรู้ 

- วิเคราะห์ ตีความ สรุปความ
จากสารคดี บันเทิงคดีได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูให้ความหมายเกี่ยวกับสารคดี  บันเทิงคดี 
ขั้นฝึก 
- ครูแจกใบความรู้ที่เป็นบันเทิงคดี 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม๓-๔ คน ช่วยกันในกลุ่มวิเคราะห์ใบ

ความรู้ 
- เขียนสรุปใจความในใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาค้นหาสารคดีอ่านเพิ่มเติมตามความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 

Science and 
Technology 
(วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี) 
เวลา ๔ ชัว่โมง  
 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๘๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ  

อ่านอย่างเหมาะสม 
 ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี

เหตุผล    
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง            
ต่างๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ  

- บันทึกกิจกรรมประจ าวัน
ของนักเรียน 

- ประวัติส่วนตัวของตัวเอง 
- ประสบการณ์ของตัวเอง 
- ใบงาน 

- เขียนกิจกรรมประจ าวันของ 
นักเรียนได้ถูกต้อง 

- เขียนประวัติส่วนตัวของ
ตัวเองได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 

- น าเสนอประสบการณ์ของ
ตัวเองได้อย่างถูกต้อง 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงสารคดี  บันเทิงคดี 
ขั้นฝึก 
- ครูแจกใบความรู้ที่เป็นบันเทิงคดี 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม๓-๔ คน ช่วยกันในกลุ่มวิเคราะห์ใบ

ความรู้ 
- เขียนสรุปใจความในใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาค้นหาสารคดีอ่านเพิ่มเติมตามความ

สนใจ 
  

Daily 
routines  
(กิจวัตร
ประจ าวัน) 
เวลา ๑๐  
ชั่วโมง 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๘๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว  

๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง 
เหมาะสม  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  และสังคม 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม   
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ค าขอร้องค าแนะน า  ค าชี้แจง   
ความต้องการเสนอตอบรับและ
ปฏิเสธ    การให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จ าลอง  

- ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า  
แสดงความต้องการ  
เสนอ ตอบรับและปฎิเสธ
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

- พูด แสดงค าขอร้อง ขอ
ความช่วยเหลือ ปฎิเสธ 
การช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองได้
อย่างถูกต้อง 

-  ใบงาน  ใบความรู้ 

- สนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์จ าลองต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

- เลือกใช้ค าขอร้อง  ค าขอ
ความช่วยเหลือ  ปฏิเสธ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงสภาพสังคมในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารการ

เข้าสังคม การทักทาย การสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้ใบความรู้การสนทนาในสถานกาณ์ต่างการ

ทักทายการขอความช่วยเหลือ การตอบรับปฏิเสธต่าง 
- นักเรียนจับคู่สนทนาในสถานการณ์ คนช่วยกันบท

สนทนาในสถานการณ์ต่าง 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 

Communica
tion(สื่อสารใน
สถานการณ์
ต่างๆ) 
เวลา ๘  
ชั่วโมง 

 
 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๘๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผล 
และยกตัวอย่างประกอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตน
เสนอ ประสบการณ์  /เหตุการณ์  
เรื่อง ตามความสนใจกิจกรรม
เหตุการณ์ ประสบการณ์และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคม   

- เขียนประสบการณ์ต่างๆ 
ที่ประทับใจของตัวเอง 

- เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์ในท้องถิ่น 

 

- เขียนและน าเสนอ
ประสบการณ์ของตัวได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- เขียนสรุปใจความส าคัญ
ของข่าวได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

- เขียนสรุปเรื่องราว
เหตุการณ์ในท้องถิ่นและ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน 
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนบอกประสบการณ์ที่ประทับใจของตัวเอง 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ของ

ตัวเอง 
-  ครูคอยแนะน าวิธีการเขียนการใช้ค าและโครงสร้าง

ไวยากรณ์    
ขั้นประยุกต์ใช้ 
- นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการเขียน diary  ต่อไปได้ 
 

My 
experience(เ
ล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์) 
 เวลา ๑๐ 
ชั่วโมง 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
    ๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
    ๓. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้ 

อย่างมีเหตุผล 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  
โอกาส และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  วิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของภาษา 

- การออกเสียงหนักเบาใน
ค าและในประโยค 

- มารยาททางสังคม 
- การเขียนค าอวยพรใน

เทศกาลต่างๆ 

- ออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 

- ใช้ภาษาสื่อสารตาม
เหตุการณ์ต่างได้อย่าง
ถูกต้อง 

- เขียนได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบอุปมา- อุปไมย (การ
เปรียบเทียบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นไทยและของ

ต่างประเทศภาษาและโครงสร้างทางภาษา 
ขั้นฝึก 
- มารยาททางสังคมในรูปแบบต่างๆ 
- ครูยกตัวอย่างโครงสร้างทางภาษาระหว่างของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
- ให้นักเรียนฝึกการออกเสียงหนักเบาของค าพยางค์

เดียวและหลายพยางค์ รวมทั้งเสียงหนักเบาในประโยค 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางสังคมและน าไปใช้

ได้ 
 

In this world 
(เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆในโลก
กว้าง) 
เวลา ๑๘ 
ชั่วโมง 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่าง 

ประเทศและภาษาไทย 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  
สุภาษิต การเปรียบเทียบบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- ความหมายของส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย 

-  ใบงาน  

- จับคู่สุภาษิตไทยและส านวน
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา (การ
สนทนา) 
แบขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงสุภาษิตของไทยที่ใช้บ่อยและเชื่อมโยง

ส านวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างสุภาษิตไทยที่มีความหมายคล้ายกับ

ส านวนภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมจับคู่หาสุภาษิตไทยและ

อังกฤษที่มีความหมายคล้ายกัน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และมี

ความสนใจที่จะหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

Phrase (ส านวน
การใช้ถ้วยค า
ภาษา) 
เวลา ๖  ชัว่โมง 

 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ แลเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน า 

เสนอด้วยการพูดและการเขียน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป
ใจความส าคัญ  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

- หาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

- ใบงาน 

- เข้าใจค าหมายค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นและใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษและ

นักเรียนจะพบเห็นภาษาอังกฤษได้ในทุกๆที่ไม่ว่าจะ
เรียนวิชาอะไรก็จะมีภาษาอังกฤษสอดแทรกทุกครั้งไป 

ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างภาษาอังกฤษที่พบทั่วไปและใช้บ่อยใน

แต่ละสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระ 
- ให้นักเรียนจับคู่กัน ช่วยกันหาค าศัพท์ที่พบบ่อยในแต่

ละสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระที่นักเรียนได้เรียนมา
พร้อมกับความหมายของค านั้นๆ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติม

ตามความสนใจจากแหล่งค้นคว้าอื่นๆ 

Word  
Analyze 
(วิเคราะห์ค า
จ ามาใช้) 
๔ ชั่วโมง 

 
 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  และสังคม 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม   
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

- ฝึกสนทนาใน
สถานการณ์จ าลองใน
ห้องเรียน 

  

- เข้าใจค าหมายค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นและใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงความส าคัญของมารยาททางสังคมทั้งของไทย

และของต่างชาติ 
ขั้นฝึก 
- ครูให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องมารยาทในการทักทาย 

การแนะน า  การพูดโทรศัพท์  การรับโทรศัพท์ 
- นักเรียนฝึกบทสนทนาในสถนการณ์ต่างๆ  
- นักเรียนจับคู่ฝึกเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์

ต่างๆ 
- ให้นักเรียนเลือกสถานการณ์ต่างๆ และช่วยกันเขียน

บทสนทนาของตัวเองในสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย 
- ฝึกบทสนทนาที่ตัวเองจัดท าขึ้น 
- จับคู่สนทนาในบทสนทนาที่ช่วยกันจัดท าขึ้นโดยไม่ดู

บท 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

Role play 
(บทบาท
สมมุติ) 
เวลา ๔  
ชั่วโมง 
 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 
 ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  
ชุมชน   

- ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ
โรงเรียน 

- ตัวอย่างลักษณะอาชีพ 
- ใบงาน   

- รู้ความหมายค าศัพท์ที่
เกี่ยวกับอาชีพ 

- ใบงานเก่ียวกับอาชีพ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงลักษณะอาชีพและความส าคัญของอาชีพใน

สังคม 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ  
- อาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
- ให้นักเรียนเขียนเล่าถึงความใฝ่ฝันสิ่งที่อยากท า 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในอาชีพที่ตัวเองสนใจ 
 

My School   
(โรงเรียนของ
ฉัน) 
เวลา ๘  
ชั่วโมง 
 

 
 

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ  การใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
    ๒. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  และบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๓. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่  
ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
คู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจง 
ค าอธิบายข้อความ ข่าวประกาศ
โฆษณา บทร้อยกรองประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

- อธิบาย บทความโฆษณา 
- จับคู่ความหมายกับ

สัญลักษณ์ 
- ยกประเภทบทความ

โฆษณา 
- ใบความรู้ ใบงาน  
 

- อธิบายและให้ความหมาย
สัญลักษณ์ต่างๆ  ได้ถูกต้อง
ชัดเจน  

- แยกประเภทข้อความ
โฆษณาได้อย่างถูกต้อง 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดคุยเกี่ยวกับสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ โฆษณาใน

ทีวี และในหนังสือพิมพ์ 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างภาพสัญลักษณ์ต่างให้นักเรียนให้

ความหมาย 
- นักเรียนฝึกการออกเสียงค าศัพท์สัญลักษณ์ต่างๆ 
- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับสัญลักษณ์ 
- ครูอธิบายเรื่องของโฆษณาประเภทต่าง แนะน าเรื่อง

การอ่านโฆษณาประเภทต่างๆ  
- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับการแยกประเภทโฆษณา 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องของ

สื่อสิ่งพิมพ์ส่อโฆษณาที่สนใจต่อไป 

Products 
Label  
(เรียนรู้วิธีใช้
และการอ่าน
ฉลาก) 
เวลา ๘  
ชั่วโมง 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๔. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- วิเคราะห์และตีความบท
จากความสารคดี บันเทิง
คดี 

- เขียนสรุปบทความสาร
คดี บันเทิงคดี 

- รูปแบบสื่อชนิดต่างๆ 
- ใบงาน  ใบความรู้ 

- เขียนสรุปบทความได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ บทความในใบงาน 

- บอกชื่อและลักษณะของสื่อ
ชนิดต่างได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงสื่อ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง บันเทิงคดี ที่เรา

ได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ 
 ขั้นฝึก 
- ครูแนะน าเรื่องของสื่อประเภทต่างๆและบันเทิงคดีท่ีมี

อยู่ในทีวีที่เราได้พบเห็นบ่อยๆ 
- นักเรียนศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของประเภทสื่อ

และบันเทิงคดี 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มท าใบงานเรื่องของประเภทสื่อและ

บันเทิงคดี 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและ

สนใจศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนตาม
ค าแนะน าของครู 

 

Analyze the    
media  
เวลา ๔  
ชั่วโมง 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ  

     อ่านอย่างเหมาะสม 
 ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี

เหตุผล  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง            
ต่างๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์  
สถานการณ์    เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจพูด
และเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว 

- เขียนอธิบาย ข้อมูล
ส่วนตัวของตัวเอง 

- เขียนบรรยาย 
ประสบการณ์ของตัวเอง 

 

- เขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเองได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 

- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงกิจกรรมและประสบการณ์ของตัวเองให้

นักเรียนฟัง 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนฝึกเขียนแนะน าตัวเอง  
- บรรยายประสบการณ์ของตัวเอง 
- ครคูอยดูแลแนะน าในส่วนความถูกต้องไวยากรณ์ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าไปใช้เพ่ือฝึกทักษะด้านการเขียนของตัวเอง 
 

Life style 
(วิถีชีวิตวัยรุ่น) 
เวลา ๘  
ชั่วโมง 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว  

๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง 
เหมาะสม  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต  ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  และสังคม 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม   
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การเลือกใช้ส านวน ค าขอร้อง      
ค าแนะน า ค าชี้แจงความต้องการ  
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ  การ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลอง ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
 

- ใช้ส านวนทางภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- เข้าใจมารยาททางสังคม
ของเจ้าของภาษา 

- เลือกใช้ส านวนในการใช้
สื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ 

-  ใบงาน  ใบความรู้ 

- เลือกใช้ส านวนภาษาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

- รู้จักมารยาททางสังคมของ
เจ้าของภาษา 

- ลือกใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดอ้างอิงถึงมารยาททางสังคมของอังกฤษการใช้

ภาษาในการติดต่อสื่อสาร 
ขั้นฝึก 
- ครูแนะน าเรื่องมารยาทในสังคมของเจ้าของภาษาใน

เรื่องของการสื่อสารการทักทาย การตอบรับ การ
ปฏิเสธ การขอความช่วยเหลือ 

- ครูให้ส านวนการสื่อสารที่ใช้กับสถานการณ์ต่างทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบที่สุภาพ 
การเลือกใช้ส านวนอย่างเหมาะสมกับบุคคลและ
สถานที่  

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้น าไปใช้ได้จริง

ต่อไป 

Social 
expressive(ลั
กษณะ
มารยาททาง
สังคม) 
๖ ชั่วโมง 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๙๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวมยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผล 
และยกตัวอย่างประกอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมข้อมูลเกี่ยวกับ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม  
กิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  
และโลก   

- แยกประเภทของข่าว 
- เขียนสรุปใจความข่าว

เหตุการณ์ปัจจุบัน 
- เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์ในท้องถิ่น 

 

- แยกประเภทข่าวได้อย่าง
ถูกต้อง 

- วิเคราะห์รูปแบบของ
ความส าคัญของข่าวได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครพููดคุยเรื่องของข่าวเด่นของวันที่ท าการสอน รวมถึง

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในช่วงนั้น 
  ขั้นฝึก 
- ครูสอบถามเก่ียวกับประเภทข่าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ครูให้นักเรียนแยกประเภทข่าว 
- ครูให้ความรู้เรื่องของข่าวการฟาดหัวข่าว การเขียน

ข่าว 
- แบ่งกลุ่ม ๓-๔ คน เลือกข่าวที่สนใจน ามาวิเคราะห์

และสรุปใจความของข่าว 
- น าเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

 News  
(เรียนรู้ส านวน
ข่าว)   
๑๒ ชั่วโมง 
 
  



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
    ๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
    ๓. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้ 

อย่างมีเหตุผล 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  
โอกาส และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  วิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา 

- อธิบาย มารยาททาง
สังคม 

- สรุปใจความส าคัญ 
เทศกาลส าคัญ 

- อธิบายประเพณีส าคัญ 
-  ตัวอย่างความเชื่อและ

ศาสนา 

- เข้าใจมารยาททางสังคม 
- อธิบายประเพณีได้อย่าง

ชัดเจน 
- สรุปใบงานความเชื่อและ

ศาสนา 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงการเข้าสังคมและมารยาททางสังคมที่

นักเรียนควรรู้  การใช้ถ้วยค าส านวนที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

ขั้นฝึก 
- แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับประเพณี เทศกาล

ต่างๆของอังกฤษและอเมริกัน 
- น าเสนองานกลุ่มทั้งรูปเล่มและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้ตามแหล่งการ

เรียนรู้อื่นเพ่ิมเติม 
 

Festivals 
and culture 
(เทศกาลงาน
ประเพณี) 
๑๖ ชั่วโมง 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  
สุภาษิต การเปรียบเทียบบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- โครงสร้างประโยค
ลักษณะต่างๆ 

- ความหมายของส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย 

-  ใบงาน  

- เขียนและอธิบายลักษณะ 
- โครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ์ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงสุถาษิต ค าพังเพย ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างสุภาษิต  ให้นักเรียนทายความหมาย 
- ให้นักเรียนเล่นเกมจับสุภาษิตไทย- อังกฤษที่มี

ความหมายคล้ายกัน 
- ท าใบงานจับคู่ความหมายสุภาษิตไทย-อังกฤษ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 
 
 
 
 
 

Proverb 
(ส านวน
สุภาษิตไทย-
อังกฤษ)    
๑๐ ชั่วโมง 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอ

ด้วยการพูดและการเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  และสังคม 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม   
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป
ใจความส าคัญ  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

- หาค าทับศัพท์ที่ใช้ใน
ภาษาไทย 

- ฝึกแปลความหมายใน
ประโยค 

 

- เข้าใจค าหมายค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นและใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา (กระบวนการ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงค าภาษาไทยบางค าที่ถามภาษาอังกฤษมาใช้

ทับศัพท์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างค าภาษาอังกฤษที่ใช้ทับศัพท์ใน

ภาษาไทย 
- ให้นักเรียนหาค าที่ใช้ทับศัพท์ในแต่ละสาระการเรียนรู้

พร้อมทั้งความหมายของค าศัพท์นั้นๆ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 
 
 
 

transliteratio
n (ค าทับศัพท์
ในภาษาไทย) 
  ๑๐ ชัว่โมง 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 
 ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน   

- แบบฟอร์มใบสมัครงาน
และศึกษาต่อ 

- ใบงาน   

- แผ่นพับมีความ
องค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกไวยากรณ์ 

- กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา (กระบวนการ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงการสมัครสอบ Get  Pet  O net  A net 
ขั้นฝึก 
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครรูปแบบ

ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ 
- ครูอธิบายค าศัพท์ที่นักเรียนควรรู้ และน าไปใช้ในการ

กรอกใบสมัคร เช่น รายละเอียดของแบบฟอร์ม 
เอกสารอ่ืนๆ 

- นักเรียนท าใบงาน   
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืนและใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
 
 
 

School 
Information 
(รู้เรื่อง
โรงเรียนของ
เรา) 
๑๐  ชั่วโมง 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ  การใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
    ๒. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  และบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๓. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่  
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
คู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย ข้อความ ข่าวประกาศ
โฆษณา บทร้อยกรอง ประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

- แบ่งกลุ่มช่วยกันอภิปราย 
บทความโฆษณา 

- ตัวอย่างสัญลักษณ์ท่ีพบ
เห็นตามสถานที่ต่างๆ 

- ตัวอย่างโฆษณาสินค้า 
- ใบงาน  
 

- อธิบายและให้ความหมาย
สัญลักษณ์ต่างๆ 

- ลักษณะสัญลักษณ์ท่ีพบเห็น
ตามสถานที่ต่างๆ 

- รูปแบบการโฆษณาสินค้า 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบไตรสิกขา (การสร้าง
ระเบียบวินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงโฆษณาตามทีวีที่มีความน่าสนใจทางทีวี 
ขั้นฝึก 
- ครูให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆ 

ให้   นักเรียนเดาความหมาย 
- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ 
- ครูอธิบายเกี่ยวกับการโฆษณาการเขียนโฆษณา และ

ให้นักเรียนดูและศึกษาตัวอย่างโฆษณา 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มคิดรูปแบบโฆษณาสินค้าของตัวเอง 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 
 

Advertiseme
nt(งาน
โฆษณา) 
๘ ชั่วโมง 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๔. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- แบ่งกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะห์และสรุป
ใจความส าคัญจาก
บทความที่อ่าน 

- แบ่งกลุ่ม เพ่ือร่วมกัน
อภิปรายเรื่องสารคดี  
และบันเทิงคดี 

- ใบงาน  ใบความรู้ 

- เขียนสรุปบทความได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาร
คดีและบันเทิงคดีได้อย่างมี
เหตุผล 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงบทความสารคดีในหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ 
ขั้นฝึก 
- ครูแนะน ากระบวนการอ่านโดยทั่วไปตามวิธีการอ่านที่

ถูกต้อง เช่น การอ่านเพ่ือจับใจความ  การเดาค าศัพท์
ในเนื้อเรื่อง  

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์บทความตามที่ครู
ก าหนด 

- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 
 

Edutainmen
t (วิเคราะห์สื่อ
สิ่งพิมพ์)     
๔ ชั่วโมง  

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ  
      อ่านอย่างเหมาะสม 
 ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี

เหตุผล 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวมยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
เขียนสรุป และน าเสนอ  เร่ือง 
ต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ  
 

- แบ่งกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นส าคัญที่
อยู่ในความสนใจ 

- แยกประเภทข่าว 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ

น าเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน 
- ใบงาน 

- วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาของ
ข่าวได้อย่างถูกต้อง 

- น าข้อมูลที่ได้มาอภิปราย
ร่วมกัน 

- มีความสามัคคีกันในกลุ่ม 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียนมากๆ 
ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดคุยประเด็นข่าวทีน่่าสนใจร่วมกับนักเรียนวิเคราะห์ 
ขั้นฝึก 
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการฟาดหัวข่าวบนหนา้

หนังสือพิมพ ์
- ครูอธิบายส่วนส าคัญตา่งๆของข่าว  การอ่านเพื่อจับ

ใจความส าคัญ 
- โครงสร้างของภาษาและค าศัพท์ที่ใช้ในข่าว 
ขั้นประยุกต ์
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมตามแหล่งการ

เรียนรู้อ่ืน 

News and 
hot  issue 
(จับประเดน็
ข่าว) 
๑๐ ชั่วโมง 
    



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว  

๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง 
เหมาะสม  

มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  และสังคม 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม   
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง   
ความต้องการ เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธ    การให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จ าลอง  

- จับคู่สนทนาตาม
สถานการณ์จ าลองใน
ห้องเรียน 

- แสดงบทบาทสมมุติตาม
เหตุการณ์จ าลองขึ้น 

- สนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์จ าลองต่างๆได้
อย่างถูกต้อง 

 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- พูดถึงมารยาททางสังคมของอังกฤษและอเมริกา

รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ 
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนได้ฝึกการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่

ครูน ามาเสนอ 
- เชิญชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากรให้นักเรียนถามตอบ

โดยใช้ WH Question   
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อื่น 
 

Modern life 
(วิถีชีวิตของ
วัยรุ่น) 
๖ ชั่วโมง 
 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวมยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผล 

และยกตัวอย่างประกอบ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การพูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์  และเหตุการณ์ 
ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก   
 

- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับธรรมชาติที่โลก
ของเราก าลังประสบ 

- ร่วมกันอภิปรายปัญหา
ต่างๆที่เกิดข้ึนและ
ช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหา 

 

- การเขียนสรุปเกี่ยวกับ
ปัญหาธรรมชาติ 

- การน าเสนอข้อมูลที่ศึกษา
ค้นคว้ามา 

- การร่วมมือกันในกลุ่ม 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
-      พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่โลกของเราก าลัง
ประสบ 
ขั้นฝึก 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติ 
- ร่วมกันอภิปรายปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนและช่วยกันคิดวิธี

แก้ปัญหา 
- แต่ละกลุ่มเขียนสรุปปัญหาที่วิเคราะห์ได้พร้อมทั้ง

วิธีแก้ไข ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 
 

natural 
problem 
(ปัญหา
ธรรมชาติ) 
๑๒ ชั่วโมง 
 
 
  

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๐๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
    ๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
    ๓. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้ 

อย่างมีเหตุผล 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  
โอกาส และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  วิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของภาษา 

- รูปแบบวิถีชีวิตการ
ด ารงชีวิตของเจ้าของ
ภาษา 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าวัฒนธรรม ความ
เชื่อของเจ้าของภาษา 

- น าเสนอวัฒนธรรมความ
เชื่อ 

 

- รูปแบบการน าเสนองาน 
- รูปแบบการเขยีนสรุปงาน 
- ความสามัคคีในกลุ่ม 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- พูดถึงเทศกาล วันส าคัญต่างๆทั้งของไทยและ

ชาวต่างชาติ 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษางานเทศกาล วันส าคัญต่างๆ

ของชาวอังกฤษและอเมริกัน 
- เขียนสรุปความเชื่อ ที่มาของเทศกาลและวันส าคัญ

เหล่านั้น 
- แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 

Celebrations 
(งานเทศกาล 
วันส าคัญ) 
๑๒ ชั่วโมง 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศ 

และภาษาไทย 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  
สุภาษิต การเปรียบเทียบบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- ตัวอย่าง ส านวน สุภาษิต 
- การเปรียบเทียบส านวน

ภาษาอังกฤษและสุภาษิต
ของไทย 

- ใบงาน 

- จับคู่ส านวนสุภาษิต
ภาษาไทยกับอังกฤษท่ีมี
ความหมายคล้ายกันได้ 

 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- นักเรียนและครูพูดถึงส านวน สุภาษิตภาษาไทย 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างส านวนภาษาอังกฤษที่มีความหมาย

คล้ายกับส านวนในภาษาไทย เช่น In hand 
               ลูกไก่ในก ามือ เป็นต้น 

- ให้นักเรียนจับคู่ส านวนภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่มี
ความหมายคล้ายกัน 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 
 

Idiom  
and proverb 
(ส านวนภาษา 
ค ากลอนสอน
อ่าน) 
๔ ชั่วโมง 

 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอ

ด้วยการพูดและการเขียน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป
ใจความส าคัญ  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

- ตัวอย่างค าศัพท์ที่พบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

- ความหมายค าศัพท์ที่พบ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

- การเดาค าศัพท์ 
 

- เข้าใจค าหมายค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นและใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

- เดาความหมายค าได้อย่าง
ถูกต้อง 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงค าภาษาไทยบางค าที่ถามภาษาอังกฤษมาใช้

ทับศัพท์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างค าภาษาอังกฤษที่ใช้ทับศัพท์ใน

ภาษาไทย 
- ให้นักเรียนหาค าที่ใช้ทับศัพท์ในแต่ละสาระการเรียนรู้

พร้อมทั้งความหมายของค าศัพท์นั้นๆ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 
 

Study on 
Internet  
(สืบค้นเรียนรู้
ทาง
อินเตอร์เน็ต) 
๘ ชั่วโมง 
 

 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้             ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 
 ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน   

- ออกแบบข้อความและ
รูปแบบแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

- แบบฟอร์มการกรอกใบ
สมัครเรียนและสมัคร
งาน 

- ใบงาน   

- เขยีนแนะน าโรงเรียนได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- รู้วิธีการกรอกแบบฟอร์มใบ
สมัครได้ถูกต้อง 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงการสมัครสอบสมัครเรียนและสอบถาม

นักเรียนเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครที่นักเรียนเคยกรอก 
ขั้นฝึก 
- ครูน ารูปแบบใบสมัครเรียนสมัครงานที่เป็น

ภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 
- ครูอธิบายค าศัพท์ที่อยู่ในใบสมัครให้นักเรียนทราบ 
- ให้นักเรียนทดลองกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อื่น 
 

Information 
Learning 
(เรียนรู้ข้อมูล
ส่งเสริม
ประสบการณ์) 
๑๒ ชั่วโมง 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว และ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ส านวนการทักทาย การกล่าว
ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ และ
การกล่าวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การทักทายและการ
แนะน าตนเอง 
-การเขียนทักทายแนะน า
ตนเอง 
- การกล่าวลา การขอบคุณ
และการขอโทษ 
- ใบความรู้ ใบงาน 
 

-ทักทายและแนะน าตนเองได้
ถูกต้อง 
-การเขียนทักทายแนะน าตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง 
-กล่าวลา กล่าวขอบคุณและ
กล่าวขอโทษได้ถูกต้อง 
 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดคุยเกี่ยวกับการทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าว
ขอโทษ และการกล่าวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นฝึก 
-   นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนาแล้วให้ผลัดกันสนทนาโต้ตอบ
กัน 
- ครูสุ่มเลือกคู่นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ (role play)  จาก
บทสนทนาข้างต้นโดยเลือกนักเรียนที่ยังไม่เคยออกมาน้า
เสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสน้าเสนอหน้าชั้น
เรียนทุกคน 
-  ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับการกล่าวลา 
การขอบคุณและการขอโทษ และให้นักเรียนจดบันทึกลงใน
สมุด 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนสามารถน าส านวนการทักทาย การกล่าว

ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ และการกล่าวลาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

Greeting 
(๘ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ส านวนที่ใช้การสั่งอาหาร การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รสชาติอาหาร ที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สนทนาเก่ียวกับ อาหาร
และเครื่องดื่ม 
-ใบงานเรื่อง Food and 
Drink 
-ค าศัพท์  ส านวนภาษา
และโครงสร้างประโยค
เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง 
-ใบความรู้เรื่อง Free 
Timeactivities 

-บอกค าศัพท์เกี่ยวกับFood 
and Drink ได้ถูกต้อง 
-พูดและเขียนประโยคFood 
and Drink ได ้
-นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของค าศัพท์ส านวน
ภาษาเก่ียวกับกิจกรรมยามว่าง
ได้ถูกต้อง 
-นักเรียนสามารถบอกโครงสร้าง
ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมยาม
ว่างได้ถูกต้อง 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
-พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม 
-เขียนค าศัพท์  ส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคเก่ียวกับ
กิจกรรมยามว่าง 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความ 
-นักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
-นักเรียนช่วยกันคิดเก่ียวกับกิจกรรมยามว่างที่ท าทุกวัน 
-นักเรียนตอบค าถาม เรื่องสิ่งที่ชอบท าเวลาว่าง 
ขั้นประยุกต์ 
-นักเรียนศึกษาค้นหาเกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม 
เพ่ิมเติมตามความสนใจ 
 
 

Time to eat 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
ส านวนการซื้อ ขาย ต่อราคาและ
การทดลองสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการ
จับจ่ายซื้อของ 
-บอกหรืออธิบายสิ่งที่
ต้องการซื้อ 
-การถามราคาและการ
ต่อรองราคาสิ่งของ 
-ใบงานเรื่องการซื้อ ขาย 
การต่อรองสินค้าและการ
ทดลองสินค้า 

-พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการจับจ่าย
ซื้อของได้ 
-บอกหรืออธิบายสิ่งที่ต้องการ
ซื้อได้ 
-การถามราคาและการต่อรอง
ราคาสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงเรื่องการจับจ่ายซื้อของ ราคา สินค้า 
ขั้นฝึก 
- ครูแจกใบความรู้ที่เกี่ยวกับการจับจ่ายซื้อของ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม๓-๔ คน ช่วยกันในกลุ่มวิเคราะห์ใบ

ความรู้ 
- เขียนสรุปใจความในใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาค้นหาเรื่องการจับจ่ายซื้อของเพ่ิมเติม

ตามความสนใจ 
 

Shopping 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
ค าศัพท์ ส านวน ที่เก่ียวข้องกับ
สภาพอากาศ และบอกความ
แตกต่างในแต่ฤดูได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การพูด การอ่าน และการ
เขียนเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
- ใบความรู้เรื่อง Seasons 
in Thailand 

-นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง
และบอกความหมายของค าศัพท์
ที่เก่ียวกับภูมิอากาศได้ 
-นักเรียนสามารถเขียนค าศัพท์
เกี่ยวกับภูมิอากาศได้ 
-นักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่อง
และเขียนตอบค าถามในเรื่องได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
-ครูน าภาพแผนที่ประเทศไทยมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมกัน
สนทนาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะ
ภูมิอากาศของประเทศไทยว่ามีฤดูกาลอะไรบ้าง 
ขั้นฝึก 
-ครูให้ใบความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆในประเทศ
ไทย 
- นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์กับเพ่ือนคู่ทีม 
- นักเรียนฝึกสนทนาโดยจับคู่กับเพ่ือนคู่ทีม 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 
 
 

The weather 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

ค าศัพท์ ส านวนที่เกี่ยวกับกีฬา 
กิจกรรมยามว่างที่ชอบและไม่
ชอบและสามารถให้เหตุผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าศัพท์และข้อความ
เกี่ยวกับกีฬา 

- ใบงาน  

-อ่านและบอกความหมายของ
ค าศัพท์และข้อความเกี่ยวกับ
กีฬาได้ 
-อ่านบทอ่านแล้วบอกชื่อกีฬา
และนักกีฬาที่ชื่นชอบของตนเอง
ได้ 
-อ่านบทอ่านเกี่ยวกับกีฬาแล้ว
ตอบค าถามได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา(การสนทนา) 
แบขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงเรื่องของกีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยและ

ต่างต่างประเทศเช่น Football , Basketball , 
Volleyball เป็นต้น 

ขั้นฝึก 
-ครูอธิบายค าศัพท์ในบทเรียนโดยเขียนให้นักเรียนดู 
- ครูยกตัวอย่างประโยคการถามและการตอบเกี่ยวกับกีฬาที่
ชอบและไม่ชอบ 
-นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์กีฬาประเภทต่าง ๆตามครู 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬาที่นักเรียนชอบ เช่น 
นักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลก็อยู่กลุ่มเดียวกัน เป็นต้น 
 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และมีความ

สนใจที่จะหาความรู้เพ่ิมเติม 

Sport and 
Exercise 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การอ่านบทสนทนาเกี่ยวกับกีฬา
และงานอดิเรกและน ามาเขียน
เป็นเรื่องราวของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้พูดคุย
เกี่ยวกับกีฬาและงาน
อดิเรก 
-ใบงานเรื่องค าศัพท์ 
ส านวนที่ใช้พูดคุยเกี่ยวกับ
กีฬาและงานอดิเรก 

-สนทนาและโต้ตอบเกี่ยวกับ
ความชอบ ไม่ชอบ กีฬาและงาน
อดิเรกได้ถูกต้อง 
- บอกค าศัพท์ ส านวนที่ใช้
พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาและงาน
อดิเรกได้ถูกต้อง 
 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูบอกค าศัพท์ ส านวนที่ใช้พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาและงาน

อดิเรก 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างกีฬาที่เป็นที่นิยมของโลก เช่น ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล มวย และตัวอย่างงานอดิเรกต่างๆ 
- นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ส านวนเกี่ยวกับกีฬาและงาน

อดิเรก 
- นักเรียนออกเสียงตามครูและฝึกพูดประโยคแสดงชอบ

และไม่ชอบกับเพ่ือน 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดในแบบเรียน 
 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมตาม

ความสนใจจากแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ 
 

Sports and 
Hobbies 
(๘ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๑๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 

อย่างเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

อ่าน เขียนและสามารถบอก
เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพน ามาหา 
Topic ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าศัพท์และส านวน
ภาษาในการสอบถาม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพ 

- การสื่อสารเพื่อบอกว่า
ตนเองรู้สึกไม่สบาย 

- ใบงาน 

- สอบถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพได้ 

- บอกค าศัพท์เกี่ยวกับโรค
ต่างๆได้ 

- ใช้โครงสร้างภาษาถูกต้อง 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพฤติ กรรมการกินอยู่

ในชีวิตประจ าวัน  
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างค าภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 
- ให้นักเรียนหาค าที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอาการที่

เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ 
- ครูให้นักเรียนศึกษาบทสนทนาตัวอย่าง แล้วจับคู่สร้าง

บทสนทนาเกี่ยวกับการพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพ  
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

หารเรียนรู้อ่ืน 

Health 
(๘ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง๑. จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ  สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้

เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การอ่าน เขียน เรื่องเทคโนโลยี
ต่าง ๆ โดยใช้หลักการเขียน 
Topic and maid Idea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบ่งกลุ่ม  วิเคราะห์
และตีความบทจาก
ความสารคดี บันเทิง
คดีเทคโนโลยีต่างๆ 

- เขียนสรุปบทความสาร
คดี บันเทิงคดี 

- ใบงาน  ใบความรู้ 

- วิเคราะห์ ตีความ สรุปความ
จากสารคดี บันเทิงคดีและ
เทคโนโลยีต่างๆได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูให้ความหมายเกี่ยวกับสารคดี  บันเทิงคดีเทคโนโลยี

ต่างๆ 
ขั้นฝึก 
- ครูแจกใบความรู้ที่เป็นบันเทิงคดี 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม๓-๔ คน ช่วยกันในกลุ่มวิเคราะห์ใบ

ความรู้ 
- เขียนสรุปใจความในใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาค้นหาสารคดีอ่านเพิ่มเติมตามความสนใจ 

Technology 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง๑. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การอ่าน เขียน เรื่องสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเอง สามารถเขียน
อธิบายเรื่องที่อ่านได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าศัพท์ ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการ
บรรยายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

- ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าในการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

- ใบงาน 

- เขียนค าศัพท์ โครงสร้าง 
ภาษาใช้เครื่องหมายวรรค
ได้ถูกต้อง 

- พูดน าเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง
ชัดเจน ตามล าดับต่อเนื่อง
น่าสนใจผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย 
ใช้เสียงชัดเจน ออกเสียงค า
ได้ถูกต้อง 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึง ค าศัพท์ ประโยค และข้อความที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมๆ  
- อาชีพใหม่ๆท่ีน่าสนใจ 
- ให้นักเรียนเขียนเล่าเขียน เรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ 

ตัวเอง 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในอาชีพที่ตัวเองสนใจ 
 
 
 
 
 
 

Environmen
t 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง๑. จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้ง 

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

การอ่านบทสนทนา  จับใจความ
จากเรื่องที่อ่าน เช่น นิทาน เรื่อง
สั้น และเรื่องจากสื่อต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นิทาน เรื่องสั้น และ
เรื่องจากสื่อต่าง ๆ 

- ค าศัพท์ที่มีเสียง s / z 
/ sh 

- ใบงาน 

- ออกเสียงและเขียนค าศัพท์
ที่มีเสียง s / z / shได ้

- พูดเกี่ยวกับนิทานหรือ
เรื่องราวต่างๆได้ 

- เขียนเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต (ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงเรื่องสั้น และนิทานต่างๆให้เด็กฟัง 
ขั้นฝึก 
- ครูแจกใบความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องสั้น และนิทานต่างๆ 
- ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม What stories do 

they like? 
- ครูเขียนค าต่อไปนี้บนกระดาน 

fairy  tales,  folk  tales,  myths,  mysteries,  love
  stories  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย 
จากนั้นครูถามนักเรียน
ว่า  What  type  of  stories  do  you  like  best? 

 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาค้นหาสารคดีอ่านเพิ่มเติมตามความสนใจ 

Story 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
    ๒. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 

รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- การอ่านป้ายประกาศรับ
สมัครงาน 

- การเขียนใบสมัครงาน 
- การเขียนจดหมายสมัครงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้หาแบบอย่างป้าย
ประกาศรับสมัครงาน 

- ฝึกเขียนใบสมัครงาน
หรือจดหมายสมัคร
งาน 

- แบบฟอร์มใบสมัคร
งาน 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 
 

- รู้วิธีการเขียนหรือกรอกใบ
สมัครงานต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 

- สามารถเขียนจดหมาย
สมัครงานต่างๆ โดยใช้ค า
ขึ้นต้น และลงท้ายได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับวิธีการเขียนหรือกรอบใบสมัครงานต่างๆ 

และการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายเรื่องของวิธีการเขียนหรือกรอบใบสมัครงาน

ต่างๆ และการเขียนจดหมายสมัครงานให้นักเรียน 
- ให้นักเรียนจดค าศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับงาน 
- ครูเอาแบบอย่างวิธีการเขียนหรือกรอบใบสมัครงาน

ต่างๆ และการเขียนจดหมายสมัครงาน ให้นักเรียนฝึกท า 
- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับการเขียนหรือกรอบใบ

สมัครงาน และการเขียนจดหมายสมัครงานต่างๆ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มา  สามารถไปใช้ในชีวิตประจ าได้ 
 

Job Seeking 
(๗ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- การสัมภาษณ์งาน 
- ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการ

พูดแนะน าตนเอง การถาม
ตอบเรื่องเก่ียวกับตนเอง 

- การเขียน Resume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หาค าศัพท์ หรือ
ส านวนที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์งานต่างๆ 

- ฝึกการสัมภาษณ์งาน
ระว่างนักเรียนกับ
นักเรียนด้วยกัน 

- ฝึกการเขียน Resume 
- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 

- รู้ค าศัพท์ หรือส านวนที่ใช้
ในการสัมภาษณ์งานต่างๆ 

- สามารถสัมภาษณ์งานต่างๆ 
ถาม-ตอบ ได้อย่างมั่นใจ
และชัดเจน 

- สามารถเขียนประวัติตัวเอง 
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน,ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ใน

การพูดแนะน าตนเอง การถามตอบเรื่องเก่ียวกับตนเอง
และการเขียน Resume 

ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายเรื่องของวิธีการสัมภาษณ์งาน และและการ

เขียน Resumeต่างๆ ให้นักเรียน 
- ให้นักเรียนจดค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการพูดแนะน า

ตนเอง การถามตอบเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองต่างๆ 
- ครูเอาแบบอย่างวิธีการสัมภาษณ์งาน และและการเขียน 

Resumeต่างๆ ให้นักเรียนฝึกท า 
- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน และและ

การเขียน Resume ต่างๆ  
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มา  สามารถเอาไปใช้ในชีวิต
ประจ าได้ 

Job 
Interviews 
(๗ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 

รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
๒. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว /เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ 
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

- แผนผังองค์กร 
- บทสนทนาในที่ท างาน 
- ค าศัพท์เก่ียวกับ

ต าแหน่งต่างๆในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้นักเรียนฝึกท า
แผนผังองค์กร 

- จ าลองเหตุการณ์ และ
ฝึกสนทนาระว่าง
นักเรียนกันเอง 

- ฝึกท่องค าศัพท์ต่างๆที่
เกี่ยวกับต าแหน่งใน
องค์กร 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 

- เข้าใจแผนผังองค์กรต่างๆได้
อย่างชัดเจน 

- สามารถสนทนากันต่างๆ 
ถาม-ตอบ ได้อย่างมั่นใจและ
ชัดเจน 

- เข้าใจค าศัพท์เกี่ยวกับ
ต าแหน่งต่างๆในองค์กรมาก
ขึ้น 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับแผนผังองค์กร,บทสนทนาในที่ท างาน

และค าศัพท์ที่เก่ียวกับต าแหน่งต่างๆในองค์กร 
 ขั้นฝึก 

- ครูอธิบายเรื่องของแผนผังองค์กร,บทสนทนาในที่
ท างานและค าศัพท์ที่เก่ียวกับต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 

- ให้นักเรียนจดค าศัพท์เกี่ยวกับต าแหน่งต่างๆในองค์กร 
- ครูเอาแบบอย่างวิธีการเขียนแผนผังองค์กร,บทสนทนา

ในที่ท างานและค าศัพท์เกี่ยวกับต าแหน่งในองค์กรต่างๆ
ให้นักเรียนฝึกท า และฝึกหัดดู 

- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับแผนผังองค์กร,บทสนทนา
ในที่ท างานและค าศัพท์เกี่ยวกับต าแหน่งต่างๆในองค์กร 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

People At Work 
(๗ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- ค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยคที่ใช้ในที่ท างาน 
อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบ่งกลุ่มค้นหาค าศัพท์
ส านวน และประโยค
ต่างๆ 

- ท าแบบฝึกหัดจับคู่
ค าศัพท์กับความหมาย
ต่างๆ 

- ท าแบบฝึกหัดแปล
ส านวน หรือประโยค
ต่างๆ 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 

- เข้าใจศัพท์ส านวน และ
ประโยคที่เก่ียวกับในที่
ท างาน ต่างๆได้ดีขึ้น 

- รู้จักค าศัพท์ที่เก่ียวกับ
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงค าศัพท์ส านวน และประโยคที่ใช้ในที่ท างาน 

อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
 ขั้นฝึก 

- ครูอธิบายเรื่องของค าศัพท์ส านวน และประโยคที่ใช้ในที่
ท างาน อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 

- ให้นักเรียนจดค าศัพท์เกี่ยวกับส านวน และประโยคที่ใช้
ในที่ท างาน อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 

- ให้นักเรียนฝึกท่องค าศัพท์ และมาท่องเป็นรายบุคคล 
ขัน้ประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืน 

At the Office 
(๗ ชั่วโมง) 

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว /เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ 

สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
๒. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หาค าศัพท์หรือ
ประโยคต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

- จัดกลุ่มฝึกพูดจ าลอง
เหตุการณ์ต่างๆ 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 

- รู้จักค าศัพท์ หรือส านวนใน
การติดต่อทางโทรศัพท์ เป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

- สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อทางโทรศัพท์ ในภาษาอังกฤษ 

 ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายเรื่องการติดต่อทางโทรศัพท์ กับชาวต่างชาติ

ต่างๆ 
- ให้นักเรียนจดค าศัพท์หรือประโยคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

ติดต่อทางโทรศัพท์ 
- ฝึกพูดประโยคต่างๆถาม-ตอบ พร้อมกับจับคู่กันเองใน

ห้อง 
- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับการติดต่อทางโทรศัพท์

ต่างๆ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

On the 
Telephone 
(๖ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้ง 

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
๒. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 
อย่างเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
การเขียน memo หรือบันทึก
ข้อความเพ่ือติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบฟอร์มการเขียน
memo หรือบันทึก
ข้อความ 

- ฝึกเขียน memo เป็น
รายบุคคล 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 
 

- เข้าใจวิธีการเขียนmemo
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

- สามารถเขียน memo 
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเขียนmemo หรือบันทึก

ข้อความเพ่ือติดต่อสื่อสารภายในองค์กรต่างๆ 
ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายเรื่องของวิธีการเขียนmemo ต่างๆเพ่ือ

ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
- ให้นักเรียนค้นหาแบบฟอร์มการเขียนmemo 
- ครูเอาแบบฟอร์มการเขียนmemoให้นักเรียนฝึกท า 
- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับการเขียนmemoส่งครู 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

Writing an 
Office 
Memo 
(๖ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๒๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว /เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ 

สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
๒.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 
อย่างเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
การสอบถามข้อมูล จองตั๋วรถ/
เครื่องบิน การจองที่พัก โรงแรม 
การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม ของที่
ระลึก ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบ่งกลุ่มช่วยกันค้น
ค าศัพท์ หรือประโยค
ต่างๆ 

- ฝึกสนทนากันเองใน
ห้องเรียน 

- ท าแบบฝึกหัดจับค ากับ
ความหมาย 

- ท าแบบฝึกหัดแปล
ประโยคต่างๆ 

- ใบงาน  
 

- รู้ค าศัพท์ หรือประโยคต่างๆ
มากขึ้น 

- เข้าใจวิธีการต่างๆได้ดีมาก
ขึ้น 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงการสอบถามข้อมูลจองตั๋วรถ, เครื่องบินที่พัก

โรงแรม,สั่งอาหาร,เครื่องดื่มและของที่ระลึกฯลฯ 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างข้อมูลประโยคต่างๆของการจองตั๋วรถ, 

เครื่องบิน,ที่พัก,โรงแรม, สั่งอาหาร, เครื่องดื่มและของที่
ระลึกต่างๆ 

- ท าใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 
 

Asking and 
Giving 
Information 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 

๒. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- ป้ายสัญลักษณ์ 
- เครื่องหมายจราจร 
- การถามทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค้นหาค าศัพท์เกี่ยวกับ
ป้ายสัญลักษณ์,
เครื่องหมายจราจร
และการถามทางต่างๆ 

- ท่องค าศัพท์ต่างๆเป็น
รายบุคคล 

- ให้นักเรียนจับคู่
ระหว่างค า กับ
สัญลักษณ์ 

- ให้นักเรียนฝึกการถาม
ทาง  

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 

- รู้จักค าศัพท์เกี่ยวกับป้าย
สัญลักษณ์,เครื่องหมาย
จราจรและการถามทาง
ต่างๆได้ดีมากขึ้น 

- สามารถถามทางต่างๆ เป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์,เครื่องหมายจราจร และ

การถามทางต่างๆ 
 ขั้นฝึก 

- ครูอธิบายเรื่องของป้ายสัญลักษณ์,เครื่องหมายจราจร 
และการถามทางต่างๆ 

- ให้นักเรียนจดค าศัพท์เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายจราจรต่างๆ 

- ให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคถามทางต่างๆ พร้อมกับจับคู่
กัน 

- ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์,เครื่องหมาย
จราจรและการถามทางต่างๆ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาไปต่อย่อในการศึกษา
ได้ 

Sign and 
Directions 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง๑. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 

อย่างเหมาะสม 
๒. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
ประวัติความเป็นมาของสถานที่
นั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบ่งกลุ่มช่วยกันค้นหา
สถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมา 1 ที่ พร้อม
กับประวัติความเป็นมา 

- ใบงาน  
 

- อธิบายและบอกความ
น่าสนใจต่างๆของสถานที่
ท่องเที่ยวนี้ได้ 

- เข้าใจลักษณะเด่นของ
สถานที่ต่างๆ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจประวัติความเป็นมา

ของสถานที่นั้นๆ 
ขั้นฝึก 
- ครูให้ยกตัวอย่างเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อม

กับบอกประวัติความเป็นมาต่างๆ 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

พร้อมกับบอกประวัติความเป็นมา 
- ท าใบงานเสนอหน้าชั้นเรียน  พร้อมกับส่งใบงานรูปเล่ม 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 
 
 

Tourist 
Attractions 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง๑. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
    ๒. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมี 
    เหตุผล 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของ
คนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อธิบาย วิถีชีวิต, 
วัฒนธรรมประเพณี
ของคนในชุมชน 

- ตัวอย่างวัฒนธรรมที่
เด่น 

- อธิบายประเพณีที่
ส าคัญ 

- ใบงาน  ใบความรู้ 

- เข้าใจวิถีชีวิต, วัฒนธรรม
และประเพณีของคนใน
ชุมชนมากขึ้น 

- อธิบายความส าคัญของ
ประเพณีได้อย่างชัดเจน 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงเรื่องวิถีชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของคนใน

ชุมชนต่างๆ 
ขั้นฝึก 
- แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต, วัฒนธรรม

และประเพณีต่างๆของอังกฤษและอเมริกัน 
- น าเสนองานกลุ่มทั้งรูปเล่มและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้ตามแหล่งการเรียนรู้

อ่ืนเพิ่มเติม 

Social 
Manner and 
Culture 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดบรรยายและเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

๒. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและจ าลองที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคมได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- Sympathy 

- Suggestion 

- Distress 

- Talking about people 

- Situational expressions 

- Expressions in dialogues  

 

 

 

 

 

- การพูดในสถานการณ์
ต่างๆ 

- แบบทดสอบการพูด 
-  ใบงาน 
 
 

- สามารถพูดในสถานการณ์
ต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้รับได้ 

 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ความส าคัญ

ของการสื่อสารโดยการพูด 
ขั้นฝึก 
- ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การแสดงความเห็นอก

เห็นใจ การน าเสนอ ฯลฯ แล้วให้นักเรียนคิดประโยคที่
เหมาะสมในการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 รูป  แสดงบทบาทสมมติ
ตามโจทย์ที่ได้รับ 

- แต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

Oral 
Expression 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ฟังหรืออ่านบทความที่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆแล้วสรุปใจความส าคัญได้ 

๒. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและจ าลองที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคมได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- Advertisement 
- Label 
- News 
- Synonyms 
- Antonyms 

 

- หาค าศัพท์ ค าพ้อง
ความหมาย ค าตรง
ข้าม หรือส านวนที่ใช้
ในการประกาศ 
โฆษณา หรือ
ประชาสัมพันธ์จากสื่อ
ที่ครูแจกให้ 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 

- รู้ค าศัพท์ หรือส านวนที่ใช้
ในการประกาศ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 

- สามารถสร้างประกาศ หรือ
โฆษณาสั้นๆได้ 

 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูให้นักเรียนดูสื่อ สิ่งพิมพ์ โฆษณาต่างๆ แล้วให้

นักเรียนดูว่า ค าศัพท์หรือส านวนที่ใช้ในการโฆษณามี
อะไรบ้าง 

ขั้นฝึก 
- หาค าพ้องความหมาย และค าตรงข้าม พร้อมทั้ง

ความหมายของค านั้นๆ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 รูป ช่วยกันเขียนข้อความ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 
- รักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งการ

เรียนรู้อื่น 

Printed 
media and 
Vocabulary 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ฟังหรืออ่านบทความที่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆแล้วสรุปใจความส าคัญได้ 

๒. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
๓. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- Reading maps 

- Reading graphs 

- Reading tables 

- Reading charts 

- สรุปใจความส าคัญจาก
การอ่านแผนที่ 
แผนภูมิ ตาราง 

- ใบงาน  
 
 

- สรุปใจความส าคัญจากการ
อ่านแผนที่ แผนภูมิ ตาราง
ได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูน าแผนที่ แผนภูมิ ตารางต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้ว

ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าสื่อแต่ละชนิดนั้นต้องการสื่อ
ความหมายอะไรบ้าง 

ขั้นฝึก 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 รูป นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันสรุปใจความส าคัญจากสื่อที่ได้รับ 
- แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งการ

เรียนรู้อื่น 
 
 

Graphic 
media 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. พูดบรรยายและเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

๒. เขียนอธิบายวิถีชีวิต ประเพณี วันส าคัญของชาติและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- Notes 

- Postcards and greeting 
cards 

- E-mail 

- Memo 

 

 

 

 

 

 

 

- การเขียนโน้ต 
โปสการ์ด การ์ดอวย
พร อีเมล บันทึก
ข้อความ ฯลฯ 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 

- นักเรียนสามารถเขียนโน้ต 
โปสการ์ด การ์ดอวยพร 
อีเมล บันทึกข้อความ ฯลฯ 
ได้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโน้ต โปสการ์ด การ์ดอวยพร 

อีเมล บันทึกข้อความ ฯลฯ แล้วให้นักเรียนสังเกตรูป
ประโยคที่ใช้ 

ขั้นฝึก 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 รูป นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันเขียนโน้ต โปสการ์ด การ์ดอวยพร อีเมล บันทึก
ข้อความ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้รูปประโยคและ
ค าศัพท์ ส านวนที่เหมาะสม 

- แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งการ

เรียนรู้อื่น 

Writing 
ability 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/กิจกรรม/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
๓. ตีความหมาย จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ สรุปความ จากวลี ประโยค ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
๔. วิเคราะห์/อภิปรายแสดงความคิดเห็น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
๕. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- อ่านออกเสียงตามหลักการและ
เทคนิคการอ่านออกเสียง 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด หลัก
วิธีการเขียนในลักษณะต่างๆ 

- จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุป การตีความและแสดง
ความคิดพร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ 

- โครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอน ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

- การเรียนรู้ค าศัพท์ส านวน
ภาษาต่างประเทศ 

- ค าศัพท์ 
ส่วนประกอบ
ของค าศัพท์ 
และการเดา
ความหมาย
ของค าศัพท์ 

- ใบความรู้ ใบ
งาน 

 
 

- นักเรียนสามารถแยก
ส่วนประกอบของค าศัพท์ 
และเดาความหมายคร่าวๆ
ของค าศัพท์ได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียนมากๆ 
ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างค าในภาษาไทยที่มี อุปสรรค รากศัพท์ และ

ปัจจัย 
ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายความหมาย ลักษณะของอุปสรรค (Prefix) ราก

ศัพท์ (Root) และปัจจัย (Suffix) และยกตัวอย่างค าศัพท์ที่
มีส่วนประกอบของค าทั้ง 3 ชนิด 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2-3 รูป ช่วยกันแยกส่วนประกอบ
ของค าในแต่ละชุดที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งเดา
ความหมายของค าศัพท์ดังกล่าว 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่งการ

เรียนรู้อื่น 

Fun with 
word 
analysis 
(๑๐ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/กิจกรรม/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
๓. ตีความหมาย จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ สรุปความ จากวลี ประโยค ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

๔. ตีความหมาย จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ สรุปความ จากวลี ประโยค ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

๕. วิเคราะห์/อภิปรายแสดงความคิดเห็น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

๖. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
- อ่านออกเสียงตามหลักการ

และเทคนิคการอ่านออก
เสียง 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด 
หลักวิธีการเขียนในลักษณะ
ต่างๆ 

- จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุป การตีความและ
แสดงความคิดพร้อมทั้งให้

- ค้นคว้าบทความตาม
สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ อ่าน
และสรุปใจความ
ส าคัญ 

 
 
 

- อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
และสรุปใจความส าคัญจาก
เรื่องท่ีอ่านได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างบทความภาษาอังกฤษและให้นักเรียน

ช่วยกันสรุปใจความส าคัญ 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนค้นคว้าบทความท่ีสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฝึก

อ่าน และสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
- นักเรียนออกมาอ่านบทความพร้อมทั้งสรุปใจความส าคัญ

Enjoy 
Reading ๑ 
(๑๐ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๓๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

เหตุผลประกอบ 
- โครงสร้างประโยค ข้อความ 

ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอน ของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- การเรียนรู้ค าศัพท์ส านวน
ภาษาต่างประเทศ 

หน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
๑.  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/กิจกรรม/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
๓. ตีความหมาย จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ สรุปความ จากวลี ประโยค ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่

เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
๔. ตีความหมาย จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ สรุปความ จากวลี ประโยค ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่

เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
๕. วิเคราะห์/อภิปรายแสดงความคิดเห็น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
๖. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

- อ่านออกเสียงตามหลักการ
และเทคนิคการอ่านออก
เสียง 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด 
หลักวิธีการเขียนในลักษณะ
ต่างๆ 

- จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความสรุป การตีความและ
แสดงความคิดพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

- โครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอน ของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- การเรียนรู้ค าศัพท์ส านวน
ภาษาต่างประเทศ 

- ค้นคว้าบทกลอน
ภาษาอังกฤษตามสื่อ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ อ่านและ
สรุปใจความส าคัญ 

 
 
 

- อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
และสรุปใจความส าคัญจาก
เรื่องท่ีอ่านได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างบทกลอนภาษาอังกฤษและให้นักเรียน

ช่วยกันสรุปใจความส าคัญ 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนค้นคว้าบทกลอนที่สนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฝึก

อ่าน และสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
- นักเรียนออกมาอ่านบทกลอนพร้อมทั้งสรุปใจความ

ส าคัญหน้าชั้นเรียน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

Enjoy Reading 
๒ (๑๐ ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๒. น าเสนอข้อมูล สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/กิจกรรม/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
๓. ตีความหมาย จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สังเคราะห์ สรุปความ จากวลี ประโยค ส านวน และข้อความที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
๔. วิเคราะห์/อภิปรายแสดงความคิดเห็น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
๕. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/
เวลา 

- อ่านออกเสียงตามหลักการและ
เทคนิคการอ่านออกเสียง 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด หลัก
วิธีการเขียนในลักษณะต่างๆ 

- จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ
สรุป การตีความและแสดง
ความคิดพร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ 

- โครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอน ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

- การเรียนรู้ค าศัพท์ส านวน
ภาษาต่างประเทศ 

- งานน าเสนอเรื่อง
ความแตกต่าง
ของภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

 
 

- อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น ความเหมือนและ
ความแตกต่างของ
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างส านวน และโครงสร้างของภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ แล้วให้นักเรียนบอกว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 

ขั้นฝึก 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 รูป ให้นักเรียนจัดท างาน

น าเสนอเรื่องความแตกต่างของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยน าเสนอในรูปแบบใดก็ได้ เช่น Power 
Point, Role Play ฯลฯ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

The Beauty 
of Language 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
ส านวนการทักทาย การถามสาร
ทุกข์สุขดิบ และการกล่าวลาที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การทักทายและการ
แนะน าตนเอง 
-การเขียนทักทายแนะน า
ตนเอง 
- การกล่าวลา 
-บทสนทนาในชั้นเรียน 
- ใบงาน 

-ทักทายและแนะน าตนเองได้
ถูกต้อง 
-การเขียนทักทายแนะน าตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง 
-กล่าวลา ได้ถูกต้อง 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดคุยเกี่ยวกับการทักทาย การ และการกล่าวลาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ขั้นฝึก 
-   นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนาแล้วให้ผลัดกันสนทนาโต้ตอบ
กัน 
-  ครูสุ่มเลือกคู่นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ (role play)  
จากบทสนทนาข้างต้นโดยเลือกนักเรียนที่ยังไม่เคยออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสน้าเสนอหน้า
ชั้นเรียนทุกคน 
-  ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับการกล่าวลา
และให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 

Greeting and 
Parting 
(๘ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ขั้นประยุกต์ 
-   นักเรียนสามารถน าบทสนทนาที่ได้เรียนมาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

การแนะน าตัวเอง แนะน าบุคคลอื่น
ให้รู้จักกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การทักทายและการ
แนะน าตนเองและ
บุคคลอื่น 

- การเขียนทักทายและ
การเขียนแนะน าตนเอง
และบุคคลอื่น 

- บทสนทนา 
- ใบงาน 

- ทักทายและแนะน าตนเอง
และบุคคลอื่นได้ถูกต้อง 

- เขียนทักทายและเขียน
แนะน าตนเองและบุคคลอื่น
ได ้
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา (กระบวนการ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดแสดงวิธีการแนะน าตัวเองและการแนะน าผู้อื่น การ

ทักทาย การสร้างมิตรภาพซึ่งกนัและกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้ใบความรู้เรื่องการสนทนาการแนะน าตัวเองและ

แนะน าผู้อื่น 
- นักเรียนจับคู่สนทนาแนะน าตัวเองและแนะน าเพื่อน 
ขั้นประยุกต ์
- นักเรียนน าไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 

Introduction 
(๘ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
การสอบถามข้อมูลต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-น าเสนอข้อมูล เรื่องราว
เหตุการณ์ ประสบการณ์
เรื่องราวสถานการณ์
กิจกรรมในท้องถิ่น 
- แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเองประสบการณ์ 
- ใบงาน 

-สอบถามข้อมูล เรื่องราว
เกี่ยวกับผู้อื่นการขอความ
ช่วยเหลือ ได้ถูกต้อง 
- แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและ
ประสบการณ์ตนเองได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงการสอบถามข้อมูลการขอความช่วยเหลือการ

ติดต่อสื่อสารการเข้าสังคม การทักทาย การสร้าง
มิตรภาพซึ่งกันและกัน 

ขั้นฝึก 
- ครูให้ใบความรู้สอบถามข้อมูลการขอความช่วยเหลือ 

การตอบรับปฏิเสธต่าง 
- นักเรียนจับคู่สนทนาในสถานการณ์การสอบถามข้อมูล 

การขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 

Asking 
Information 
(๘ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการศึกษา
และการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าศัพท์เก่ียวกับ
รายวิชา 

- การใช้ภาษาในการฟัง
พูดในสถานการณ์
ง่ายๆที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

- การใช้ภาษาในการ
ถามตอบเกี่ยวกับ
อาชีพ 

- ใบงาน 

- อ่านออกเสียงค าศัพท์
เกี่ยวกับรายวิชาต่างๆได้
อย่างถูกต้อง 

- สามารถบอกความหมาย
รายวิชาได้อย่างถูกต้อง 

- สนทนาถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
อาชีพได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียน
มากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเรื่องการศึกษาและงาน และอาชีพให้นักเรียนฟัง 
ขั้นฝึก 
- ครูแจกใบความรู้เรื่องการศึกษาและการท างาน 
- นักเรียนถาม– ตอบหรือสนทนาในค าถามเก่ียวกับ

รายวิชาที่ชอบ และสายงานหรืออาชีพที่ชอบ 
- เขียนสรุปใจความในใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาค้นหาสารคดีอ่านเพิ่มเติมตามความสนใจ 

Education 
and work 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
บทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าศัพท์เรื่องครอบครัว 
- บทสนทนาเร่ืองครอบครัว 
-ใบงานเร่ืองครอบครัว 

- บอกค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว 
ได้ถูกต้อง 

-พูดและเขียนประโยคเกี่ยวกับ
เร่ืองครอบครัวได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา (กระบวนการ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
-พูดคุยสนทนาเก่ียวกับ ครอบครัว 
-เขียนค าศัพท์  ส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับ
ครอบครัว 
ขั้นฝึก 
- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านจับใจความ 
-นักเรียนพูดคุยเก่ียวกับครอบครัว 
-นักเรียนตอบค าถาม เรื่องครอบครัว 
ขั้นประยุกต ์
-นักเรียนศึกษาค้นหาเก่ียวกับ เรื่องครอบครัวเพิ่มเติมตามความ
สนใจ 

Family 
(๘ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
การรับโทรศัพท์ ส านวนที่ใช้ใน
การพูดโทรศัพท์ การขอให้รอ 
การจดบันทึกโน้ตย่อเมื่อมีผู้ฝาก
ข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สื่อสารสนทนาทาง
โทรศัพท์ บันทึก
ข้อความทางโทรศัพท์ 
ด้วยภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ใบงาน 

- สามารถบอกความหมาย 
ค าศัพท์ ส านวน ที่ใช้ในการ
สนทนาทางโทรศัพท์ได้ 

- สามารถใช้ส านวนในการ
พูด-ตอบรับทางโทรศัพท์ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่นการขอ
สายกับบุคคลที่3การบอกให้
คอย การขอให้โทรศัพท์
กลับได้ 

- แสดงบทบาทสมมติในการ
สนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์
ได้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูให้นักเรียนดูบทสนทนาสั้นๆเก่ียวกับการพูดโทรศัพท์  
- ครูอธิบายส านวนประโยคท่ีใช้ในการสนทนาใน

สถานการณ์ต่างๆทางโทรศัพท์ 
ขั้นฝึก 
- นักเรียน ศึกษาท าความเข้าใจและจับใจความประโยค

จากบทสนทนาสั้นๆและ ตอบค าถามครู 
- นักเรียนจับคู่สนทนาในสถานการณ์การพูดสนทนาทาง

โทรศัพท์  
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 

On the 
Phone 
(๑๐ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

การถามทาง การบอกทาง การบอก
ต าแหน่งที่ตั้งของสิง่ของและ
สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การถามทาง การบอก
ทาง การบอกต าแหนง่
ที่ตั้งของสิ่งของและ
สถานที ่

- ใบงาน 
 

- นักเรียนสามารถฟังแล้วเข้าใจ
ทิศทางการเดินทางอยา่งงา่ย
ได ้

- นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
ค าบอกเส้นทางและเขียน
ทิศทางได ้

- นักเรียนสามารถพูดขอ
เส้นทางง่าย ๆ ได ้

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา (กระบวนการ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงเรื่องการถามทาง การบอกทาง การบอกต าแหน่ง

ที่ตั้ง 
ขั้นฝึก 
- ครูแจกใบความรู้ที่เก่ียวกับการถามทาง การบอกทาง และ

การบอกต าแหน่งที่ตั้ง 
- นักเรียนร่วมกันฝึกทบทวนเร่ืองการถามทางและบอกทิศทาง 

ที่ได้เรียนมา 
- นักเรียนท าใบงานเร่ืองdirections  
ขั้นประยุกต ์
- นักเรียนศึกษาค้นหาเร่ืองเร่ืองdirections เพิ่มเติมตามความ

สนใจ 

Giving 
Directions 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๔๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

การนัดหมาย ส านวนที่ใช้ในการนัด
หมาย เวลา และสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเชิญชวนและนดั
หมาย 

- การตอบรับ-ปฏิเสธการ
นัดหมายการขอเปลี่ยน
เวลาในการนัด 

- ใบงาน 

- สนทนาเร่ือง Making an 
appointmentได ้

- ใช้ส านวนในการสื่อสารในการ
นัดหมาย ได ้

- ตอบรับ-ปฏิเสธการนดัหมาย
การขอเปลี่ยนเวลาในการนัด
ได ้

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบธรรมสากัจฉา (กระบวนการ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูโตต้อบค าถามกับนักเรียนWhat is your schedule?ขั้น

ฝึก 
- ครูแจกใบความรู้ที่เก่ียวกับMaking an appointment 
- ผู้เรียนฝึกสร้างบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง 

Making an Appointment 
- นักัเรียนฝึกโตต้อบสนทนาระหวา่งกลุ่มโดยแสดงบทบาท

สมมุติเร่ือง Making an Appointment 
- นักเรียนท าใบงานเร่ืองMaking an Appointment 
ขั้นประยุกต ์
- นักเรียนศึกษาค้นหาเร่ืองเร่ืองMaking an Appointment 

เพิม่เติมตามความสนใจ 

Making an 
appointment 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

การเชื้อเชิญ ส านวนที่ใช้ใน
การเชื้อเชิญ การตอบรับ
หรือปฏิเสธการเชื้อเชิญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเชื้อเชิญ ส านวนที่
ใช้ในการเชื้อเชิญ 

- การตอบรับหรือปฏิเสธ
การเชื้อเชิญ 

- ใบงาน 

- พูดโต้ตอบ แสดงการเชื้อเชิญ
บุคคลอื่นได ้

- ตอบรับหรือปฏิเสธการเชื้อเชิญ
ได้ถูกต้อง 

- เขียนค าศัพท์หรือส านวนใน
การเชื้อเชิญได ้
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียนมากๆ ถาม
มากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงการเชื้อเชิญ ส านวนที่ใช้ในการเชื้อเชิญ การตอบรับหรอื

ปฏิเสธการเชื้อเชิญ 
ขั้นฝึก 
- ครูแนะน าเร่ืองของการเชื้อเชิญ ส านวนที่ใช้ในการเชื้อเชิญ การ

ตอบรับหรือปฏิเสธการเชื้อเชิญ 
- นักเรียนศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของการเชื้อเชิญ ส านวนที่ใช้ใน

การเชื้อเชิญ การตอบรับหรือปฏิเสธการเชื้อเชิญ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มท าใบงานเร่ืองการเชื้อเชิญ ส านวนที่ใช้ในการเชื้อ

เชิญ การตอบรับหรือปฏิเสธการเชื้อเชิญ 
ขั้นประยุกต ์
- นักเรียนเกิดความสนใจในการเรยีนรู้เกี่ยวกับส านวนการเชื้อเชญิ 

และศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้อื่นตามค าแนะน าของครู 

Making an 
invitation 
(๑๐ ชั่วโมง) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

บทสนทนาที่ใช้ในการซื้อขาย ถาม
ราคา ต่อรองราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้หาค าศัพท์ต่างๆที่
เก่ียวกับการซื้อขาย 

- แบ่งกลุ่มจัดหาประโยค
ต่างๆ 

- ฝึกการสนทนาระหวา่ง
กันเองในห้อง 

- ใบความรู้ ใบงาน  
 
 
 

- รู้จักค า และประโยคต่างๆ 
มากข้ึน 

- สามารถสนทนาซื้อขายตา่งๆ 
กับชาวตา่งชาตไิด ้

 
 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบพหูสูต(ฟังมากๆ เขียนมากๆ 
ถามมากๆ คิดวิเคราะห์มากๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเก่ียวกับบทสนทนาที่ใช้ในการซื้อขายถามราคาต่อรอง

ราคา 
ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายเร่ืองของบทสนทนาทีใ่ช้ในการซื้อขายถามราคา

ต่อรองราคา 
- ให้นักเรียนจดแบบอย่างประโยคทั่วไป 
- ให้นักเรียนฝึกพูด หรือสนทนากนัในห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ 
ขั้นประยุกต ์
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มา  สามารถไปใช้ในชีวิตประจ าได้ 

Go Shopping 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาในร้านอาหาร การสั่ง
อาหาร สั่งเครื่องดื่ม การพูดถึง
รสชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบ่งกลุ่มช่วยกันค้น
ค าศัพท์ หรือประโยค
ต่างๆ 

- ฝึกสนทนากันเองใน
ห้องเรียน 

- ท าแบบฝึกหัดแปล
ประโยคต่างๆ 

- ใบงาน  
 

- รู้จักค าศัพท์ หรือประโยค
ต่างๆมากข้ึน 

- เข้าใจวิธีการต่างๆได้ดีมาก
ขึ้น 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับบทสนทนาในร้านอาหารการสั่งอาหารสั่ง

เครื่องดื่มการพูดถึงรสชาติ 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆของการสั่งอาหารสั่ง

เครื่องดื่มและพูดถึงรสชาติต่างๆ 
- ท าใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

At a 
restaurant 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและ
ไม่ชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้ค้นหาประโยค และ
ค าศัพท์ ต่างๆ 

- จับคู่กันฝึกสนทนา
กันเองในห้องเรียน 

- ท าแบบฝึกหัดแปล
ประโยคต่างๆ 

- ใบงาน  
 

- รู้จักประโยค และค าศัพท์ 
ต่างๆมากข้ึน 

- เข้าใจวิธีการต่างๆได้มากข้ึน 
- รู้จักใช้ค าต่างๆดีขึ้น 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดเกี่ยวกับบทสนทนาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างบทสนทนาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบต่างๆ 
- ครูให้นักเรียนจับคู่กัน และฝึกสนทนา 
- ท าใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

Likes and 
Dislikes 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับทักษะและ
ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มๆ 

-  ฝึกสนทนาเก่ียวกับ
ทักษะและ
ความสามารถกันเอง
ในห้องเรียน 

- ท าแบบฝึกหัดแปล
ต่างๆ 

- ใบงาน  
 

- รู้จักประโยค และค าศัพท์ 
ต่างๆมากข้ึน 

- เข้าใจวิธีการต่างๆได้มากข้ึน 
- รู้จักใช้ค าต่างๆดีขึ้น 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
ครูพูดเกี่ยวกับบทสนทนาด้านทักษะและความสามารถ 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างบทสนทนาด้านทักษะและความสามารถ

ต่างๆ 
- ครูได้ให้นักเรียนฝึกทักษะต่างๆกันในห้องเรียน 
- ท าใบความรู้ 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

Skills and 
abilities 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้แบ่งกลุ่มค้นหา
ประโยคต่างๆ 

- จับคู่ฝึกสนทนากัน 
- ให้นักเรียนฝึกท า

แบบฝึกหัดต่างๆ 
- ใบงาน  
 

- รู้จักใช้ประโยคต่างๆมากข้ึน 
- เข้าใจวิธีการต่างๆได้มากข้ึน 
- รู้จักใช้ค าต่างๆดีขึ้น 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงบทสนทนาเกี่ยวกับการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างบทสนทนาการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
- ให้นักเรียนจับคู่ และฝึกสนทนากันในห้องเรียน 
- ท าใบงานน าเสนอ  พร้อมกับส่งใบงานรูปเล่ม 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

Agreements 
and 
Disagreeme
nts 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการอวยพร
และยินดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้นักเรียนจด
แบบอย่างค าหรือ
ประโยคต่างๆ 

- ฝึกเขียนค าอวยพร
ต่างๆด้วยตนเอง 

- ฝึกสนทนาอวยพร
กันเองในห้อง 

- ใบงาน  
 

- รู้จักใช้ประโยคค าอวยพร 
และยินดีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม 

- รู้จักวิธีการอวยพร และยินดี
ต่างๆได้ถูกต้อง 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงบทสนทนาเกี่ยวกับการอวยพรและยินดี 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างบทสนทนาการอวยพรและยินดี 
- ให้นักเรียนจับคู่ และฝึกสนทนากันในห้องเรียน 
- ให้นักเรียนน าเสนอเป็นคู่ๆ  พร้อมกับลงคะแนน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

Wishes and 
Congratulatio
ns 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

บทสนทนาเก่ียวกับการแสดงความ
เสียใจหรือเห็นใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้นักเรียนหาแบบอย่าง
ประโยคสัน้ต่างๆ 

- ฝึกสนทนากันเองใน
ห้องเรียน 

- ใบงาน  
 

- รู้จักใช้ประโยคต่างๆ ไดด้ี
เยี่ยม 

- รู้จักวิธีการใช้ประโยคตา่งๆได้
อย่างถูกต้อง 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงบทสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความเสียใจหรือเห็นใจ 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างบทสนทนาการแสดงความเสียใจหรือเห็นใจ 
- ให้นักเรียนจับคู่ และฝึกสนทนากันในห้องเรียน 
- ให้นักเรียนน าเสนอเป็นคู่ๆ  พรอ้มกับลงคะแนน 
ขั้นประยุกต ์
- นักเรียนน าความรู้ที่ไดไ้ปหาความรู้เพิ่มเติมตามแหล่งการ

เรียนรู้อ่ืน 

Regret and 
Sympathy 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
๒.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการพูด
ชมเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค้นหาวลี หรือประโยค
ต่างๆที่เกี่ยวกับการพูด
ชมเชย 

- นักเรียนจดแบบอย่าง
ประโยคบทสนทนา
ต่างๆ 

- แบ่งกลุ่มฝึกสนทนา
กันเองในห้อง เรียน 

- ฝึกแปลประโยคต่างๆ 
- ใบงาน  
 

- รู้จักใช้ประโยคต่างๆ ได้ดี
เยี่ยม 

- รู้จักวิธีการใช้ประโยคต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง 

- สามารถสนทนา
ภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
-  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูพูดถึงบทสนทนาเกี่ยวกับการพูดชมเชย 
ขั้นฝึก 
- ครูได้ยกตัวอย่างวลี หรือบทสนทนาการพูดชมเชยต่างๆ 
- ให้นักเรียนจับคู่ และฝึกสนทนากันในห้องเรียน 
- ให้นักเรียนน าเสนอเป็นคู่ๆ  พร้อมกับลงคะแนน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมตามแหล่ง

การเรียนรู้อ่ืน 

Giving Praise 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๕๙ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิน้งาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการขอ
อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตในสถานการณ์
ต่างๆ 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนา
เกี่ยวกับการขออนุญาต 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องมีการขออนุญาต ครูและ

นักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้โจทย์สถานการณ์ต่างๆ แล้วให้นักเรียนฝึกพูดขอ

อนุญาตตามสถานการณ์นั้นๆ 
- ท าใบงาน 
ขั้นประยกุต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Asking for 
Permissions 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๖๐ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการขอบคุณ
และการขอโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการขอบคุณ
และขอโทษ 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนา
เกี่ยวกับการขอบคุณและขอ
โทษ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องมีการขอบคุณและขอ

โทษ ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกพูดขอบคุณและขอโทษตาม

สถานการณ์ต่างๆกัน แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

- ท าใบงาน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Gratitude 
and 
Apologies 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๖๑ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการแนะน า 
และการเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการแนะน า
และการเสนอ 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนาการ
แนะน าและการเสนอ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตวัอย่างสถานการณ์ที่มีการแนะน าและการเสนอ 

ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้โจทย์สถานการณ์ต่างๆ แล้วให้นักเรียนฝึกพูด

แนะน าและการเสนอ 
- ท าใบงาน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Suggestions 
and Offering 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๖๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการขอร้อง
และขอความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการขอร้อง
และขอความช่วยเหลือ 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนา
เกี่ยวกับการขอร้องและขอ
ความช่วยเหลือ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องมีการขอร้องและขอ

ความช่วยเหลือ ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้โจทย์สถานการณ์ต่างๆ แล้วให้นักเรียนฝึกพูด

ขอร้องและขอความช่วยเหลือตามสถานการณ์นั้นๆ 
- ท าใบงาน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Making 
requests 
and Asking 
for help 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๖๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาและค าศัพท์เกี่ยวกับ
อาการป่วยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับอาการป่วย
ต่างๆ 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนา
เกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆ 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างอาการป่วยต่างๆ ครูและนักเรียนอภิปราย

ร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้โจทย์อาการป่วยต่างๆ แล้วให้นักเรียนบอกอาการ

เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ 
- ท าใบงาน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Illness 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๖๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการบรรยาย
ลักษณะภายนอก, บุคลิก และ
นิสัยของคน 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับสิ่งสกปรก
ต่างๆ 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนา
เกี่ยวกับสิ่งสกปรกต่างๆ 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างลักษณะภายนอก บุคลิก ลักษณะนิสัยของ

คน ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้โจทย์ แล้วให้นักเรียนฝึกพูดสนทนาลักษณะ

ภายนอก บุคลิก ลักษณะนิสัยของคน ตามโจทย์ที่ได้รับ 
- ท าใบงาน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Physical 
Appearance, 
Personality 
and 
Characteristi
cs 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๖๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการนอนหลับ
และการฝัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการนอนหลับ
และการฝัน 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนา
เกี่ยวกับนอนหลับและการ
ฝัน และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างลักษณะการนอนหลับแบบต่างๆและความ

ฝัน  ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้โจทย์ลักษณะการนอนหลับแบบต่างๆและความฝัน 

แล้วให้นักเรียนฝึกพูดตามสถานการณ์นั้นๆ 
- ท าใบงาน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Sleeping 
and 
dreaming 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    หน้าที่  ๑๖๖ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว สถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

     ความสนใจของสังคม 
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 
     ความสนใจของสังคม 
๔. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวสถานการณ์ กิจกรรมในท้องถิ่นและ ประเด็น 
     ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/

เวลา 
บทสนทนาเกี่ยวกับความเชื่อ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับความเชื่อ
ต่างๆ 

- ใบงาน 
 

- สามารถพูด สนทนา
เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบไตรสิกขา (การสร้างระเบียบ
วินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างความเชื่อต่างๆ ครูและนักเรียนอภิปราย

ร่วมกัน 
ขั้นฝึก 
- ครูให้โจทย์เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ แล้วให้นักเรียนฝึกพูด

ตามสถานการณ์นั้นๆ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น 
- ท าใบงาน 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสามารถไปใช้ในชีวิตได้ 

Beliefs 
(๑๐ ชั่วโมง) 

 
 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๖๗ 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๔/๑ ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 
 

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้บางสว่น
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๔/๒ อ่านออกเสียง
ข้อความ  ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครสัน้ (skit) 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๔/๓ อธิบายและเขียน
ประโยค 
และข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั
ประโยค และข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๔/๔ จับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และ
แสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ืองที่
เป็นสารคดีและบนัเทิง
คดี  พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่านเร่ืองที่
เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๖๘ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๔/๑ สนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและเร่ือง
ต่างๆ    ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่เหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารไม่ต่อเนื่อง
และไม่เหมาะสม 

นักเรียนไม่สามารถ
สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมได้เลย 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๔/๒ เลือกและใช้ค า
ขอร้องให้ค าแนะน า  ค า
ชี้แจง ค าอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
และคล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
บางส่วนและไม่
คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้น้อย
และไม่คล่องแคล่ว 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๔/๓ พูดและเขียน
แสดงความต้องการ  
เสนอตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่ง
เหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๔/๔ พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ือง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้องและ

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้องแต่ไม่

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้บางส่วนและ

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้น้อยและไม่



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๖๙ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สมบูรณ ์ สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ 
มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๔/๕ พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๔/๑ พูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง
และประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม 

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๔/๒ พูดและเขียน
สรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๔/๓ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  
สังคมและโลก พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๐ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ยกตัวอย่างประกอบ
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๔/๑ เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดบั
ของบุคคล  โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๔/๒ อธิบาย/อภิปราย
วิถีชีวิต ความคิด  
ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคดิ  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๔/๒ เข้าร่วม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนเข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมด้วย
ความเต็มใจและ
สนุกสนาน 

นักเรียนเข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมด้วย
ความเต็มใจ 

นักเรียนเข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไม่เข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๔/๑ อธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  ค า
พังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทยีบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์
 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๑ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๔/๒ วิเคราะห์/
อภิปราย ความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย
และน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๓.๑  
ม.๔/๑ ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก  สรุป  และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๑  
ม.๔/๑ ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๒  
ม.๔/๑ ใช้ภาษาตา่ง 
ประเทศในการสืบคน้/
ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุป
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๒ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๕/๑ ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 
 

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้บางสว่น
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๕/๒ อ่านออกเสียง
ข้อความ  ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครสัน้ (skit) 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๕/๓ อธิบายและเขียน
ประโยค 
และข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั
ประโยค และข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรอือ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  นักเรียนจับใจความ นักเรียนจับใจความ นักเรียนจับใจความ นักเรียนจับใจความ



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๓ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๕/๔ จับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และ
แสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ืองที่
เป็นสารคดีและบนัเทิง
คดี  พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่านเร่ืองที่
เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๕/๑ สนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและเร่ือง
ต่างๆ    ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่เหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารไม่ต่อเนื่อง
และไม่เหมาะสม 

นักเรียนไม่สามารถ
สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมได้เลย 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๕/๒ เลือกและใช้ค า
ขอร้องให้ค าแนะน า  ค า
ชี้แจง ค าอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
และคล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
บางส่วนและไม่
คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้น้อย
และไม่คล่องแคล่ว 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๕/๓ พูดและเขียน
แสดงความต้องการ  
เสนอตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่ง
เหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  นักเรียนพูดและ นักเรียนพูดและ นักเรียนพูดและ นักเรียนพูดและ



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๔ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๕/๔ พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 

เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ือง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ์ 

เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๕/๕ พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๕/๑ พูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง
และประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม 

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๕/๒ พูดและเขียน
สรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่
ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  นักเรียนพูดและ นักเรียนพูดและ นักเรียนพูดและ นักเรียนพูดและ



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๕ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๕/๓ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  
สังคมและโลก พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๕/๑ เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดบั
ของบุคคล  โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๕/๒ อธิบาย/อภิปราย
วิถีชีวิต ความคิด  
ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๕/๒ เข้าร่วม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนเข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมด้วย
ความเต็มใจและ
สนุกสนาน 

นักเรียนเข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมด้วย
ความเต็มใจ 

นักเรียนเข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไม่เข้าร่วม 
แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๕/๑ อธิบาย/
เปรียบเทียบความ

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๖ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  ค า
พังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์
 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๕/๒ วิเคราะห์/
อภิปราย ความเหมือน
และความแตกตา่ง
ระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย
และน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๓.๑  
ม.๕/๑ ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก  สรุป  และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๑  
ม.๕/๑ ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้
บางส่วนและไม่

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๗ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สมบูรณ ์
มาตรฐาน ต ๔.๒  
ม.๕/๑ ใช้ภาษาตา่ง 
ประเทศในการสืบคน้/
ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุป
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๖/๑ ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 
 

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏบิัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้บางสว่น
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๖/๒ อ่านออกเสียง
ข้อความ  ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครสัน้ (skit) 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสัน้ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๖/๓ อธิบายและเขียน
ประโยค 
และข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ที่อ่าน 

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง

นักเรียนอธิบายและ
เขียนประโยค 
และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๘ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั
ประโยค และข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 

ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

ระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบตา่งๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๑  
ม.๖/๔ จับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และ
แสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ืองที่
เป็นสารคดีและบนัเทิง
คดี  พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่านเร่ืองที่
เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์
ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเร่ือง
ที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๖/๑ สนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและเร่ือง
ต่างๆ    ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่เหมาะสม 

นักเรียนสนทนาและ
เขียนโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารไม่ต่อเนื่อง
และไม่เหมาะสม 

นักเรียนไม่สามารถ
สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและ
เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมได้เลย 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๖/๒ เลือกและใช้ค า
ขอร้องให้ค าแนะน า  ค า
ชี้แจง ค าอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
และคล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้ถูกต้อง
บางส่วนและไม่
คล่องแคล่ว 

นักเรียนเลือกและใช้
ค าขอร้องให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายได้น้อย
และไม่คล่องแคล่ว 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๖/๓ พูดและเขียน

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ

นักเรยีนพูดและ
เขียนแสดงความ

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๗๙ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

แสดงความต้องการ  
เสนอตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยา่ง
เหมาะสม 

ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๖/๔ พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ือง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ์ 

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ต ๑.๒  
ม.๖/๕ พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่าง
มีเหตุผลได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๖/๑ พูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง
และประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม 

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของ
สังคมไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๖/๒ พูดและเขียน
สรุปใจความส าคัญ/แก่น

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่

นักเรียนพูดและ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระที่



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๘๐ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สาระทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 

ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม
ความสนใจได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๑.๓  
ม.๖/๓ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  
สังคมและโลก พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๖/๑ เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดบั
ของบุคคล  โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  
โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  
ม.๖/๒ อธิบาย/อภิปราย
วิถีชีวิต ความคิด  
ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๒.๑  นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนไม่เข้าร่วม 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๘๑ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๖/๒ เข้าร่วม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม 

แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมด้วย
ความเต็มใจและ
สนุกสนาน 

แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมด้วย
ความเต็มใจ 

แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

แนะน า และจดั
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๖/๑ อธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  ค า
พังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของ
ภาษาตา่งประเทศ
และภาษาอังกฤษได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์
 

มาตรฐาน ต ๒.๒  
ม.๖/๒ วิเคราะห์/
อภิปราย ความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย
และน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์/
อภิปราย ความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้
อย่างมีเหตุผลได้
น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๓.๑  
ม.๖/๑ ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก  สรุป  และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก  สรุป  
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียนได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์
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ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ต ๔.๑  
ม.๖/๑ ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ต ๔.๒  
ม.๖/๑ ใช้ภาษาตา่ง 
ประเทศในการสืบคน้/
ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุป
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู/้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพไดน้้อยและไม่
สมบูรณ ์
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อภิธานศัพท์ 

การเดาความหมายจากบริบท (context  clue)  

  การเดาความหมายของค าศัพท์หรือข้อความที่ไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม เป็นการเดา
ค ว า ม ห ม า ย นั้ น โ ด ย อ า ศั ย ก า ร ชี้ แ น ะ จ า ก ค า ศั พท์ ห รื อ ข้ อ ค ว า ม ที่ แ ว ด ล้ อ ม ค า ศั พ ท์ ห รื อ ข้ อ ค ว า ม  
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 การเคลื่อนไหวศีรษะ 
มือ  การยกมือ  การพยักหน้า  การเลิกค้ิว เป็นต้น 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่ใช้ภาษานั้น นับตั้งแต่วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การท างาน การพักผ่อน 
การแสดงอารมณ์  การสื่อความ  ค่านิยม ความคิด  ความเชื่อ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  งานฉลอง 
และมารยาท เป็นต้น 
สื่อทีไ่ม่ใช่ความเรียง (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  ธรรมะเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซ้ึง ยากท่ีจะเข้าใจ ยิ่งเป็นธรรมะระดับสูงสุดก็ยิ่ง

ลึกล้ าคัมภีรภาพยิ่งขึ้น…..ความส าเร็จแห่งภารกิจการสั่งสอนประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะพระองค์ทรงใช้เทคนิควิธีการ
ท าของยากให้ง่าย เช่น   

๑.๑ การใช้อุปมาอุปไมย วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะท าให้ผู้ฟังมองเห็นภาพและเข้าใจง่าย โดย
ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความให้ยืดยาว 

๑.๒  ยกนิทานประกอบ เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อย 
๑.๓ ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน เทคนิควิธีสอนด้วยการกระท าของยากให้ง่าย  หรือท านามธรรมให้เป็น

รูปธรรมนอกจากใช้อุปมาอุปไมยและเล่านิทานประกอบแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากพอๆ  
กับสองวิธีข้างต้น คือ การใช้สื่ออุปกรณ์หรือใช้สื่อการสอน 
๒. ท าตนเป็นตัวอย่าง 

ในแง่ของการสอนอาจแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
๒.๑ ท าให้ดู หรือสาธิตให้ดู 
๒.๒ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง 

๓. ใช้ถ้อยค าเหมาะสม 
การสอนที่จะประสบความส าเร็จ ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้ค า ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกว่า ผู้พูดพูดด้วยเมตตาจิต มิใช่พูด

ด้วยความมุ่งร้าย  
๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล 

ผู้สอนต้องรู้ว่าคนฟังนั้นต่างภูมิหลังต่างความสนใจ ต่างระดับสติปัญญาการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการเลือกสอน
เป็นรายบุคคลจะช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ถ้าท าได้ก็ควรใช้วิธีนี้ แม้จะสอนเป็นกลุ่มก็ต้องเอาใจ
ใส่นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให้ได้ 
๕. รู้จักจังหวะและโอกาส 

ดูความพร้อมของผู้เรียน รู้จักคอยจังหวะอันเหมาะสม  ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมก็เหนื่อยเปล่า 
๖. ยืดหยุ่นในการใช้เทคนิควิธี 

เทคนิควิธีบางอย่างใช้ได้ผลในวันนี้ ต่อไปวันข้างหน้าอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ จึงควรยืดหยุ่นวิธีการ 
๗. การเสริมแรง 

มีค าพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า  “ ทรงชมคนที่ควรชม ต าหนิคนที่ควรต าหนิ ”   การชมเป็นการยอมรับ
ความสามารถหรือให้ก าลังใจให้ท าอย่างนั้นยิ่งๆ  ขึ้นไป การต าหนิเป็นการตักเตือนมิให้ประพฤติเช่นนั้นอีกต่อไป 
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หลักส าคัญที่ครูผู้สอนควรทราบ 
 
หลักส าคัญคือหลักการใหญ่ๆ  ของการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยู่ ๓ หลัก คือ 

๑. หลักเก่ียวกับเนื้อหาที่สอน 
๒. หลักเก่ียวกบัตัวผู้เรียน 
๓. หลักเก่ียวกับตัวการสอน 

ก. เกี่ยวกับเนื้อหา 
คนจะสอนคนอ่ืนต้องรู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเขาเสียก่อน ไม่ใช่คิดแต่วิธีการสอนว่าจะสอนอย่างไร ต้อง

คิดก่อนว่า จะเอาอะไรไปสอนเขา พระพุทธเจ้าแนะน าว่าผู้สอนต้องค านึงเสมอว่า ต้องสอนสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจง่ายไป
หาสิ่งที่เข้าใจยาก 

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 
 
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 
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หลักการสอนพุทธวิธีแบบสนทนา (สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา) 
เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยท่ีสุด พระองค์ชอบใช้วิธีนี้อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท าให้การเรียน

การสอนสนุกไม่รู้สึกว่าตนก าลัง “เรียน” หรือก าลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนก าลังสนทนาปราศรัยกับพระพุทธองค์
อย่างสนุกสนาน 

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 
 

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

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) 
- 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 
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- 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 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินของกัลยาณมิตร 
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและการน าไปประยุกต์ใช้ 

 
๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ(การท าไว้ในใจโดยแยกคาย, การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี)   
     แบบท่ี ๑ 

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

 
๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน)   
     แบบท่ี ๒ 

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

สืบค้นต้นปลาย, และคิดโยงสายสัมพันธ์ 
- ฝึกการสรุปประเด็น เปรียบเทียบ ประเมินค่า โดยวิธีอภิปราย ทดลอง ทดสอบ 
- ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสินใจ 
 
ขั้นประยุกต์ 
- สังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
- อภิปรายและสอลบถาม 
- สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 
๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ (พอใจในสิ่งท่ีเรียนรู้, พากเพียรต่อสิ่งที่เรียนรู้เสมอ, มุ่งม่ัน
และเอาใจใส่ต่อส่ิงที่เรียนรู้, 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. ความตระหนักรู้ในตน 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 าเป็น 
ของบุคคลอื่น 

๓.๒ เข้าใจ/เห็นใจความรู้สึก/อารมณ์ของผู้อ่ืน 
๔. ความรับผิดชอบต่อสังคม ๔.๑ ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

๔.๒ รู้บทบาทหนา้ที่ของตนเองต่อสังคม 
๔.๓ มีจิตส านึกที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาและพฒันาสังคม 
๔.๔ การพิจารณาถึงผลกระทบของการกระท าของตนเองที่จะเกิดต่อ 

สังคม 
๔.๕ ยอมรับการกระท าของตนเองที่มีผลต่อสังคม 

๕. การจัดการกับอารมณ์ ๕.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของอารมณ์ 
๕.๒ เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานในการเกิดอารมณ์ 
๕.๓ เข้าใจภาวะอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมและต่อ 

สุขภาพ 
๕.๔ เรียนรู้วิธีการจัดการและแสดงออกของอารมณ์ที่เหมาะสม 

๖. การจัดการกับความเครียด ๖.๑ เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานในการเกิดความเครียด 
๖.๒ เข้าใจภาวะความเครียดที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมต่อ 

สุขภาพและสังคม 
๖.๓ ค้นหาสาเหตุของความเครียดและหาวิธปี้องกันได้ 
๖.๔ เผชิญความเครียดสามารถค้นหาสาเหตุและวธิีการจัดการตลอด 

จนแสดงออกที่เหมาะสม 
๗. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๑ ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน แสดงออก 

๗.๒ ประเมินผลการสื่อสารกับบุคคลอื่น และปรับเปลี่ยนการสือ่สาร 
อย่างมีประสทิธิภาพ 

๗.๓ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และ 
บุคคลอื่นได ้

๗.๔ แสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเปิดเผย โดยไม่ส่งผลเสยีหาย 
ต่อผู้อื่น 
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๘. สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล ๘.๑ ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของสัมพันธภาพกับบุคคลใน 
ครอบครัว เพื่อนและบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ความจ าเปน็ของ 
การสร้างสัมพนัธภาพ 

๘.๒ เรียนรูค้วามต้องการ ความสนใจ ความพอใจของบิดา มารดา ครู  
ญาติพี่น้องที่ใกลช้ิดและเพื่อน 

๘.๓ เรียนรู้ที่สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม่ สนใจและใช้วิธทีี่จะท า 
ความรู้จักกับเพื่อน 

๘.๔ ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสัมพันธภาพ 
ที่ดี สนใจเรื่องที่เขาชอบ สนับสนุนให้เขาได้ท าในสิ่งที่เขาสนใจ 
ต้องการที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ไม่ท าตัวแปลก 
แยกจากคนอ่ืน 

๘.๕ สามารถประนปีระนอมความคาดหวังของตนเองและของคนอ่ืน 
ได ้

๘.๖ อยู่ร่วมและท างานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะที่ 
เอ้ือต่อการอยู่ร่วมและท างานร่วมกัน ไม่สร้างปัญหาขัดแย้งใน 
การอยู่ร่วมกัน พึงพอใจในการอยู่ร่วมและทุกคนท างานตามบท 
บาทหนา้ที่ของตน 

๙. มีความคิดสร้างสรรค ์ ๙.๑ มีความสนใจและความไวในสิ่งตา่งๆ รอบตัว มีความสามารถใน 
การจ า จ าแนก แยกแยะ สิ่งตา่งๆ ได้รวดเร็วและมีความไวในการ 
เชื่อมโยงความสัมพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ 

๙.๒ มีความอยากรู้ อยากเห็นและสนใจที่จะท าสิง่ที่ยุ่งยากและซับซ้อน  
มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้การท าสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แปลกใหม่ 

๙.๓ มีอิสระในการคิด คิดคล่อง คิดแปลกใหม่ มีความคิดเห็นเป็นของ 
ตนเอง และมีจินตนาการ รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้า คิดดัดแปลง คิด 
ได้กว้างไกลกว่าคนอ่ืนและกลุ่ม คิดคล่อง คิดแตกต่างจากคนอ่ืน 
 

๑๐. คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ๑๐.๑ จ าแนก แยกแยะ ข้อมูลสิ่งต่างๆ ได ้
๑๐.๒ ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือกและ 

  ค าตอบที่สมเหตุสมผล 
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 รับผิดชอบการตัดสนิใจของตนเองและกลุ่มประเมินผลการตัด 

  สินใจ 
๑๒. การแก้ปัญหา ๑๒.๑ รับรู้ปัญหา 

๑๒.๒ วิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหา 
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๑๒.๓ หาแนวทางในการแก้ปัญหา 
๑๒.๔ เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
๑๒.๕ ประเมินผลในการแก้ไขปญัหา 

 
คัดลอกจากค าชี้แจงแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๐ 
มูลนิธิรักษ์เด็ก/องค์ประกอบพฤติกรรมกับทักษะชีวิต 
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ค าสั่ง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ท่ีให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนท่ีมีความ

พร้อมด าเนนิการใชห้ลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-

๖  จนครบทุกชัน้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นัน้   

ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

๒๕๕๑ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน และท าให้หลักสูตรสถานศึกษามีความ

ยดืหยุ่นตอ่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคข้อมูลขา่วสาร 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผูอ้ านวยการ   ประธานกรรมการ 

๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

๔.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป   กรรมการ 

๕.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หัวหนา้ฝา่ยบริหารบุคคล  กรรมการ 

๖. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงบประมาณ  กรรมการ 

๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

๘. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหนา้กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 

๙. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน หัวหนา้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 

๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

 ๑๑. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหนา้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 

๑๒ พระสมุหต์ิวานนท์  วริิยธมฺโม หัวหนา้ฝา่ยบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๙๔ 
 

 ๑๔. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต ครูสอน/นายทะเบียน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

( พระวมิลมุนี ) 

ผูจ้ัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๙๕ 
 

 
ค าสั่ง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด

ประสิทธิผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๙  จึงขอแต่งตั้งอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นางทิพวมิล    วรรณชัย  ประธานอนุกรรมการ 

๑.๒ นางสาวศิรพิร   รม่ต้นนุน่  อนุกรรมการ 

๑.๓ นายนพรัตน์   บุญตัน   อนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและฯ  ประกอบด้วย 

๒.๑ พระสุรนิทร ์  สุธีโร   ประธานอนุกรรมการ 

๒.๒ พระสนัติ    สนฺตจติฺโต  รองประธานอนุกรรมการ 

๒.๖ พระมนตร ี   ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการ 

๒.๗ พระณรงคศ์ักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 

๒.๘ นายเจษฎาภรณ ์ ทาค าวงศ ์  อนุกรรมการ 

๒.๙ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  อนุกรรมการ 

๒.๑๐ นายสุรชัย  เมฆสวรรคบ์ ารุง  อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบดว้ย 

๓.๑ พระมหาสมพงษ ์ สมว โส   ประธานอนุกรรมการ 

๓.๒ พระทนงวุฒ ิ อชิโต   อนุกรรมการ 

๓.๓ พระสุชาต ิ  สุชาตธมฺโม  อนุกรรมการ 

๓.๔ พระวีรชาติ  วีรชาโต   อนุกรรมการ 

๓.๕ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  อนุกรรมการ 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๙๖ 
 

๓.๖ นายภูชสิส์ไชย บงกชผ่องอ าไพ  อนุกรรมการ 

๓.๗ นายสาธิต  ชนะวรรณชน  อนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสาวหฤทัย มงคลเจรญิสิน  ประธานอนุกรรมการ 

๔.๒ นางสาวพมิพิไลย ์ ปาละกวงคฯ์  อนุกรรมการ 

๕. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 

๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  ประธานอนุกรรมการ 

๕.๒ นางสาวลัดดา แซเ่ฒา่   อนุกรรมการ 

๖. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 

๖.๑ นายเดชา  เมธีวัฒนากลุ  ประธานอนุกรรมการ 

๖.๒ พระสุพอเลศิ สุภคฺโค   อนุกรรมการ 

๗. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลย ี ประกอบด้วย 

๗.๑ พระวันชัย  ชยชโย   ประธานอนุกรรมการ 

๗.๒ นายบุญเลิศ ตระกูลรุง่อ าไพ  อนุกรรมการ 

๘. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 

๘.๑ พระสมหุ์ติวานนท ์ วิริยธมฺโม  ประธานอนุกรรมการ 

๘.๒ นางสาวสิริกร สามะบุตร  อนุกรรมการ 

๙. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๙ จัดท าการวัดประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๙.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์   ประธานอนุกรรมการ 

๙.๒ พระครูประกาศธรรมานยุุต   รองประธานอนุกรรมการ 

๙.๓ พระปลดัเสาร์ค า   สภุภาโส   รองประธานอนุกรรมการ 

๙.๔ พระอนุชิต  อธิปญโฺญ   อนุกรรมการ 

๙.๕ พระมหาสมพงษ ์ สมว โส   อนุกรรมการ 

๙.๖ พระสมหุ์ติวานนท ์ วิริยธมฺโม   อนุกรรมการ 

๙.๗ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพกิุสิต   อนุกรรมการ 

๙.๘ นางสาวหฤทัย  มงคลเจรญิสิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๑๐ จัดท าการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย 

๑๐.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทกัษ์ ผู้อ านวยการ       ประธานอนุกรรมการ 

๑๐.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต รองผู้อ านวยการ       รองประธานอนุกรรมการ 

๑๐.๓ พระสุรนิทร ์ สธุีโร      อนุกรรมการ 

๑๐.๔ พระณรงคศ์ักดิ์  ฐานสริิ     อนุกรรมการ 

๑๐.๕ พระวันชัย  ชยชโย      อนุกรรมการ 

๑๐.๖พระสมหุต์ิวานนท ์ วิริยธมฺโม  หน.ฝ่ายบรหิารวิชาการ อนุกรรมการ 

๑๐.๗ พระปลัดเสาร์ค า  สภุภาโส  หน.ฝ่ายบรหิารบุคคล  อนุกรรมการ 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๙๗ 
 

๑๐.๘ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  หน.ฝ่ายบรหิารงบประมาณ อนุกรรมการ 

๑๐.๙ พระมนตร ี ปุณฺญกุสโล  ฝ่ายกจิกรรม   อนุกรรมการ 

๑๐.๑๐ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หน.ฝ่ายบรหิารทั่วไป  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐.๑๑ พระสมบูรณ ์ สมฺปุณโฺณ  ฝ่ายกิจกรรม อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

๑๑. คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๑๑ จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  ประกอบด้วย 

๑๑.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทกัษ์  ประธานอนุกรรมการ 

๑๑.๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  รองประธานอนุกรรมการ 

๑๑.๓ พระสุรนิทร ์ สุธีโร  อนุกรรมการ 

๑๑.๔ พระสมบูรณ ์ สมฺปุณฺโณ  อนุกรรมการ 

๑๑.๕ พระณรงคศ์ักดิ์  ฐานสริิ  อนุกรรมการ 

๑๑.๖ พระมนตร ี  ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการเลขานุการ 

๑๑.๘ นายนพรัตน ์ บุญตัน  อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 ๑๒.คณะอนุกรรมการชุดท่ี ๑๒ จัดท าประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 

  ๑๒.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทกัษ ์  ประธานอนุกรรมการ 

  ๑๒.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานอนุกรรมการ 

  ๑๒.๓ พระปลัดเสาร์ค า  สภุภาโส  รองประธานอนุกรรมการ 

  ๑๒.๔ พระสมหุ์ติวานนท ์ วิริยธมโฺม  อนุกรรมการ 

  ๑๒.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 

  ๑๒.๖ พระสุรนิทร ์ สุธโีร    อนุกรรมการ 

  ๑๒.๗ นายนพรัตน ์ บญุตัน   อนุกรรมการ 

  ๑๒.๘ นายฐาปนา  ภัทรเมธนีนท ์   อนุกรรมการ 

  ๑๒.๙ นางสาวพิมพิไลย ์ ปาละกวงศ์ฯ  อนุกรรมการ 

  ๑๒.๑๐ นางทิพวมิล     วรรณชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 

  ๑๒.๑๑ นางสาวศิรพิร รม่ต้นนุน่  อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๕  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

( พระวมิลมุนี ) 

ผูจ้ัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หน้าที่  ๑๙๘ 
 

 
ค าสั่ง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 

 

 เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 

๒๕๕๑ ของโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์   ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรูไ้ด้ถูกตอ้งตามขั้นตอน  กระบวนการ

องคป์ระกอบของการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนนิไปในแนวเดยีวกันทั้ง ๘ กลุม่สาระ 

 อาศัยอ านาจตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วยคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและงาน

วิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

๒. พระครูประกาศธรรมานุยตุ รองผู้อ านวยการ         รองประธานกรรมการ 

๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

๔. พระมหาสมพงษ์  สมว โส ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 

๕. พระอนุชิต  อธิปญโฺญ  หัวหน้าฝา่ยบรหิารทั่วไป   กรรมการ 

๖. พระสันติ  สนตฺจิตโต  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ  กรรมการ 

๘. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุง่อ าไพ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

๙. นางสาวพิมพไิลย์  ปาละกวงค ์ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 

๑๐. นางทิพวมิล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

๑๑. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ   กรรมการ 

๑๒.นายฐาปนา  ภัทรเมธนีนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

๑๓.พระสมุหต์ิวานนท์ วิรยิธมฺโม หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๕  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

( พระวิมลมุน ี) 

ผู้จัดการโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 


