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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

วิสัยทัศนโรงเรียนศรีราชา  
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 
 1.สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูอยางหลากหลายดวยตนเองสูมาตรฐานสากล 

3.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเปน

พลโลก 

4.สงเสริมและพัฒนาใหครู จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียนและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณครูบนวิถีความเปนไทย 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยรวม 

6.พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

7.เสริมสรางความสัมพันธทุกภาคสวนในการสรางภาคีเครือขาย ความรวมมือท้ังภายในและภายนอก 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรบัปรุงพุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะจำเปนพ้ืนฐาน  5 ประการท่ีนักเรียนพึงมี ซ่ึง

กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2551  สมรรถนะเหลานี้ไดหลอมรวมอยูในมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท้ัง  8 กลุม สมรรถนะสำคัญของผูเรียนท้ัง   5  ประการไดแก 

1. ความสามารถในการสื ่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห การคิกสังเคราะห การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอยางเปนระบบเพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย

คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

5. ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต เปนความสามารถของนักเรียนในดาน

การนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การทำงานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมดานความขัดแยงและความแตกตางระหวางบุคคล 

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม การสืบเสาะหาความรู และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
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6. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถของนักเรียนในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ท้ังดาน

วัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา และการอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชาพุทธศักราช   2562   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช   2551     มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงปะสงคเพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ตองรูคุณคา หวงแหน และเทิดทูนสถาบันสูงสุดของ

ชาติ 

 2. ซื่อสัตย สุจริต เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนมีจิตสำนึกคานิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนใน

สังคมอยางมีความสุข 

3. มีวินัย เปนคุณลักษณะของผูเรียนเรียนดานการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อยางมีความ

รับผิดชอบ และความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

4. ใฝเรียนรู เปนคุณลักษณะของนักเรียนดานความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยากรูอยากเรียน รักการ

อานการเขียน การฟง รูจักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผลท้ังดวยตนเอง และรวมกับ ผูอ่ืนดวยความขยัน หม่ันเพียร และอดทน และ

เปดรับความคิด ใหม ๆ 

5. อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะ ของนักเรียนในการดำรงชีวิตอยางมีความพอประมาณใช สิ ่งของอยาง

ประหยัด พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูบนหลักเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 6. มุงม่ันในการทำงาน เปนคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีจิตสำนึกในการใชบริหารงานและทรัพยากรอยางคุมคาและ

ยั่งยืน ในการทำงานตามความคิดสรางสรรค มีทักษะและมุงม่ันตอความสำเร็จของงาน 

 7. รักความเปนไทย เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่รูจักหวงแหน อนุรักษพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติตาม

วัฒนธรรมไทยใหคงอยูคูไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนไดทำประโยชนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัครเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุงทำประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม 

มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

 1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร  

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาตางประเทศ 
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ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการ

เรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 

การทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่ง

สำคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น  ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการ

เรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นำไปใช ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหนวยการเรยีนรู จัดการเรียนการ

สอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

1. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปท่ี 1 – 

มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงชั้น  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปท่ี 4- 6)  

หลักสูตรไดมีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจและใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2        ตวัชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ขอท่ี 2 

1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี 3 

2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 2 

ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
  

สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึง

กำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรูจำนวน 60 มาตรฐาน ดังนี้ 

 

ภาษาไทย 

สาระท่ี 1 การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน ไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิตและมี  

                      นสิัยรักการอาน 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

                     เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

องค์ความรู้ ทักษะสําคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 

และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด

อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    

การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก

อยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  

ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   

การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภูมิใจใน

ความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน

การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 

สร้างสรรคง์านศิลปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใชภ้าษา   

เพ่ือ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และ

ภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้

ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        

ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 

ในการทาํงาน  การจดัการ                   

การดาํรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเ้ทคโนโลยี 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม

สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอ่ื้น  

การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 

ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 

ถูกวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนาํความรู้

ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   

การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  

และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ

สร้างสรรค ์
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สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ  

                     อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 

สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา       

                     ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 

                     นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

คณิตศาสตร 

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี     

                     เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาท่ีกำหนดให 

สาระท่ี2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและ              

                     ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.3 เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.4 เขาใจเวกเตอร การดำเนินการของเวกเตอร และนำไปใช 

สาระท่ี3 สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

สาระท่ี4 แคลลูลัส 

 มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การเปลีย่นแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ

ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
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มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล

ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง

และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไป

ใชประโยชน 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบ

ตางๆ ของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแลกซ่ีดาวฤกษและ

ระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบน

ผวิโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใช

ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค

ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยอียางเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอน 

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 

นับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน

นับถือ 
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สาระท่ี2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด เนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจำเปนของการ

รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความ

เปนไทย 

 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกันใชแผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนควา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนิน

ชีวิต มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ มีวินัย 

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
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มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใชยาสารเสพติด และ

ความรุนแรง 

 

ศิลปะ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีถายทอด

ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต ใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

การงานอาชีพ 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรพัยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม  และมี

สวนรวม ในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การ

สื่อสาร  การแกปญหา การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 



9 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

สาระท่ี 4 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี

คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ภาษาตางประเทศ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสังคมโลก 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง

รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของ

การท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 

ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 

    เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและ

เขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 

    เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดให
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สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงานเนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

    2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรม

สรางสรรคสังคม 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
                                 1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 3.  มีวินยั 

                                 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                      7.  รักความเป็นไทย 

                                      8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

จุดหมาย 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                  2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยีและมี

ทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

             4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

                  5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม                  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นตอ่

การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             

                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                

     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                        

                    7. การงานอาชีพ       8. ภาษาต่างประเทศ 

 

ความสัมพนัธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับการศึกษา 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียน

ไดสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปน

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ     

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะ

ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช

วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนำ และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ   

 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนข้ันต่ำสำหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนน  โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตาม

บริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้   

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของ

สถานศึกษา และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตร 40 ชั่วโมงตอป หรือ 1 หนวยกิต 

ตอป ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐานรวมจำนวน 880 ชั่วโมงตอป หรือ 22 หนวยกิตตอป และผูเรียนตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 

 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของสถานศึกษา 

และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตรรวม 3 ป จำนวน 80 ชั่วโมงตอป หรือ 2 หนวย

กิต ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐาน 3 ป จำนวน 1,640 ชั่วโมง หรือ 41 หนวยกิต และผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
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 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร 

ภูมิศาสตร 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3นก.) 

 

320 (8 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

 

240 (6นก.) 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (IS) 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ไมนอยกวา  1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปไมนอยกวา 3,600 ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 อ21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

อ21102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 อ22101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

อ22102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 อ23101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ23102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

อ202291  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ202292  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ202221  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ญ20221   ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

อ202293  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ202294  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ20227    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 1    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

จ20228    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20227    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 1  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20228    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 2  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

อ202295  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ202296  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ20229    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

จ20230    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 4    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20229    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 3  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20230    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 4  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 21101  รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง    จำนวน 1.5 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ อานออกเสียงขอความ นิทาน และ   บทรอยกรองสั้นๆ 

ไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  เลือกระบุประโยคและขอความ สัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียง จับใจความสำคัญจาก

เรื่องท่ีไดฟงและอาน สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกลตัว ประสบการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอ

ความชวยเหลือ เสนอ ตอบรับ ปฏิเสธ เก่ียวกับขอมูลสถานการณตางๆ ใกลตัวและในทองถ่ิน พูดบรรยายเก่ียวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำวันและเรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม ใชภาษาน้ำเสียง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา   เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษาเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยูประเพณีของ

เจาของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกตางเรื่องการออกเสียง โครงสราง สำนวนประโยคชนิดตางๆ เปรียบเทียบชีวิต

ความเปนอยู ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของภาษาไทย คนควา สืบคนความรู ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรู นำเสนอดวยการาพูด การเขียน การใชภาษาสื่อสารใน             สถานการณจริง 

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

โดยใชกระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล    การนำเสนอขอมูล 

และการฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจสามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการนำความรูไป

ใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด 

 ต1.1 ม.1/1 ต1.1 ม.1/2 ต1.1 ม.1/3 ต1.1 ม.1/4 

 ต1.2 ม.1/1 ต1.2 ม.1/2 ต1.2 ม.1/3 ต1.2 ม.1/4 ต1.2 ม.1/5 

 ต1.3 ม.1/1 ต1.3 ม.1/2 ต1.3 ม.1/3 

ต2.1 ม.1/1 ต2.1 ม.1/2 ต2.1 ม.1/3 

ต2.2 ม.1/1 ต2.2 ม.1/2 

ต3.1 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

ต4.2 ม.1/1  

 

รวม  20   ตัวช้ีวัด  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 21102 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                               เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ อานออกเสียงขอความ นิทาน และ   บทรอยกรองสั้นๆ 

ไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  เลือกระบุประโยคและขอความ สัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียง จับใจความสำคัญจาก

เรื่องท่ีไดฟงและอาน สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกลตัว ประสบการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอ

ความชวยเหลือ เสนอ ตอบรับ ปฏิเสธ เก่ียวกับขอมูลสถานการณตางๆ ใกลตัวและในทองถ่ิน พูดบรรยายเก่ียวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำวันและเรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม ใชภาษาน้ำเสียง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา   เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษาเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยูประเพณีของ

เจาของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกตางเรื่องการออกเสียง โครงสราง สำนวนประโยคชนิดตางๆ เปรียบเทียบชีวิต

ความเปนอยู ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของภาษาไทย คนควา สืบคนความรู ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรู นำเสนอดวยการาพูด การเขียน การใชภาษาสื่อสารใน             สถานการณจริง 

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

โดยใชกระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล    การนำเสนอขอมูล 

และการฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจสามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการนำความรูไป

ใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด 

 ต1.1 ม.1/1 ต1.1 ม.1/2 ต1.1 ม.1/3 ต1.1 ม.1/4 

 ต1.2 ม.1/1 ต1.2 ม.1/2 ต1.2 ม.1/3 ต1.2 ม.1/4 ต1.2 ม.1/5 

 ต1.3 ม.1/1 ต1.3 ม.1/2 ต1.3 ม.1/3 

ต2.1 ม.1/1 ต2.1 ม.1/2 ต2.1 ม.1/3 

ต2.2 ม.1/1 ต2.2 ม.1/2 

ต3.1 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

ต4.2 ม.1/1  

 

รวม  20   ตัวช้ีวัด  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 22101 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                              เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวงคำศัพทจำนวน 2000 คำ ศึกษา Genre ตางๆ คือ ขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้นๆ สื่อท่ีไมใชความ

เรียง (Non-text information) รูปแบบตางๆ ขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว สถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน 

กิจวัตรประจำวัน โครงสรางทางภาษา (Linguistic items) ท่ีสำคัญ คือ หลักการอานออกเสยีง การเปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และการลำดับคำตามโครงสรางประโยค ของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย หนาท่ี (Function) ของภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย กลาวคือ คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง 

คำอธิบายงายๆ ในการประดิษฐ การบอกทิศทาง ปายประกาศตางๆ และการใชอุปกรณ 

 โดยใชทักษะ และกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลาย คือ ปฏิบัติตามสิ่งท่ีฟง ระบุและเขียนประโยคและขอความ ให

สัมพันธกับสิ่งท่ีอาน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอาน ยกตัวอยางงายๆประกอบการสนทนา ขอและใหขอมูล ใช

คำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

ประสบการณ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณตางๆใกลตัวพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ 

 เพ่ือใหสามารถใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับบุคคล สังคม 

สถานการณ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน

ขอมูล ศึกษาคนควา รวบรวมและสรุปความรู และขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ เผยแพร

ประชาสัมพันธ และประกอบอาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัด  ต.1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 

 ต.1.2 ม.2/1, 2, 3, 4, 5 

 ต.1.3 ม.2/1, 3 

 ต.2.1 ม.2/1, 2, 3 

 ต.2.2 ม.2/1, 2 

 ต.3.1 ม.2/1 

 ต.4.1 ม.2/1 

 ต.4.2 ม.2/1 

รวมตัวชี้วัด 19  ตัวชีว้ัด 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 22102 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                                      เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวงคำศัพทจำนวน 2000 คำ ศึกษา Genre ตางๆ คือ ขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้นๆ สื่อท่ีไมใชความ

เรียง (Non-text information) รูปแบบตางๆ ขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว สถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน 

กิจวัตรประจำวัน โครงสรางทางภาษา (Linguistic items) ท่ีสำคัญ คือ หลักการอานออกเสียง การเปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และการลำดับคำตามโครงสรางประโยค ของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย หนาท่ี (Function) ของภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย กลาวคือ คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง 

คำอธิบายงายๆ ในการประดิษฐ การบอกทิศทาง ปายประกาศตางๆ และการใชอุปกรณ 

 โดยใชทักษะ และกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลาย คือ ปฏิบัติตามสิ่งท่ีฟง ระบุและเขียนประโยคและขอความ ให

สัมพันธกับสิ่งท่ีอาน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอาน ยกตัวอยางงายๆประกอบการสนทนา ขอและใหขอมูล ใช

คำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

ประสบการณ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณตางๆใกลตัวพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ 

 เพ่ือใหสามารถใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับบุคคล สังคม 

สถานการณ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน

ขอมูล ศึกษาคนควา รวบรวมและสรุปความรู และขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ เผยแพร

ประชาสัมพันธ และประกอบอาชีพ 

 

 

ตัวชีว้ัด  ต.1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 

 ต.1.2 ม.2/1, 2, 3, 4, 5 

 ต.1.3 ม.2/1, 3 

 ต.2.1 ม.2/1, 2, 3 

 ต.2.2 ม.2/1, 2 

 ต.3.1 ม.2/1 

 ต.4.1 ม.2/1 

 ต.4.2 ม.2/1 

รวมตัวชี้วัด 19  ตัวชีว้ัด 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 23101 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                               เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายท่ีฟงและอานระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียง

รูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออานเลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบการ

สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสมใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอยางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความ

ตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมพูดและ

เขียน เพ่ือขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสมพูดและ

เขียนบรรยายความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอม

ท้ังใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเองประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็น/ตาง ๆ 

ท่ีอยูในความสนใจ ของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณพรอมท้ังให

เหตุผลประกอบอธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา คนควา รวบรวม และสรุป

ขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดและการเขียนใชภาษา

สื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคมใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ ขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

 โดยปฏิบัติจากการฟงและอานระบุและเขียนใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออาน 

เลือก/ระบุ และแสดงความคิดเห็น พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบสนทนาและเขียนโตตอบ 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายท่ีมีข้ันตอนซับซอนพูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและให

ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

พูดและเขียนบรรยายความรูสึก พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นพรอมใหเหตุผลประกอบกิจกรรม ประสบการณและ

เหตุการณอธิบายชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา คนควา รวบรวม และสรุปและนำเสนอ

ดวยการพูดและการเขียนใชภาษาสื่อสารสืบคน/คนควารวบรวม สรุป 

 เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 

 ตัวช้ีวัด 

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

ต 2.1 ม.3/2   ต 3.1 ม.3/1 ต 4.1 ม.3/1  ต 4.2 ม.3/1 

 รวม 14 ตัวช้ีวัด 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 23102 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                                เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายท่ีฟงและอานระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียง 

รูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออานเลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนนุ 

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบสนทนา

และเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสมใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอยางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความตองการ 

เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมพูดและเขียนเพ่ือ

ขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสม 

พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ 

พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเองประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็น/

ตาง ๆ ท่ีอยูในความสนใจ ของสังคมเลือกใชภาษา น้ำเสียงและกริยาทาทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกตาง ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทยใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนใน

หองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคมเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาวของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน เปน

ภาษาตางประเทศ 

 โดยปฏิบัติจากการฟงและอานระบุและเขียน ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออาน 

เลือก/ระบุ และแสดงความคิดเห็น พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบสนทนาและเขียนโตตอบ 

พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียน เพ่ือขอและใหขอมูลและ

แสดงความคิดเห็นพูดและเขียนบรรยายความรูสึก และความคิดเห็นใชภาษา น้ำเสียงและกริยาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคล

และโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกตาง 

ประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตามโครงสรางประโยค 

ใชภาษาสื่อสารเผยแพร/ประชาสัมพันธ  

 เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 

 ตัวช้ีวัด 

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

ต 2.1 ม.3/1   ต 2.2ม.3/1 ต 4.1 ม.3/1  ต 4.2 ม.3/2 

 รวม 13 ตัวช้ีวัด 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20291 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงจำนวน 1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จากสิ่งท่ีอาน-ฟงและพบเห็นจากขาวสารขอมูล สารคดี บันเทิงคดี 

จากสื่ออันหลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ประสบการณ  

สถานการณ  ขาว /  เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม พูดแสดงความตองการ  และสื่อสาร อยางตอเนื่องและ

เหมาะสม  โตตอบสื่อความ  เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย    อยางคลองแคลว และแสดงความ

คิดเห็น ไดตามตองการ ใช ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจำลองอยาง

เหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความกระบวนการทำงาน

กลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริยซ่ือสัตยสุจริตมีวินัยใฝเรียนรูอยูอยาง

พอเพียงมุงม่ันในการทำงานรักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. สนทนาโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ     ใกลตัว ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/  เหตุการณ ประเด็นท่ี

อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความตองการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยาง

เหมาะสม   

3. พูดเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ีฟงอยางเหมาะสม 

4. พูดบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ กิจกรรม ประสบการณ  และขาวอยางมีเหตุผล 

5. พูดนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของสังคม 

6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา   

7. คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลง

เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูด 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20292 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงจำนวน 1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จากสิ่งท่ีอาน-ฟงและพบเห็นจากขาวสารขอมูล สารคดี บันเทิงคดี 

จากสื่ออันหลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ประสบการณ  

สถานการณ  ขาว /  เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม พูดแสดงความตองการ  และสื่อสาร อยางตอเนื่องและ

เหมาะสม  โตตอบสื่อความ  เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย    อยางคลองแคลว และแสดงความ

คิดเห็น ไดตามตองการ ใช ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจำลองอยาง

เหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความกระบวนการทำงาน

กลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริยซ่ือสัตยสุจริตมีวินัยใฝเรียนรูอยูอยาง

พอเพียงมุงม่ันในการทำงานรักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. สนทนาโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ     ใกลตัว ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/  เหตุการณ ประเด็นท่ี

อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความตองการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยาง

เหมาะสม   

3. พูดเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ีฟงอยางเหมาะสม 

4. พูดบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ กิจกรรม ประสบการณ  และขาวอยางมีเหตุผล 

5. พูดนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง  ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของสังคม 

6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา   

7. คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลง

เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูด 

       รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20221 รายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง จำนวน   0.5  หนวยกิต   

___________________________________________________________________________ 

เพ่ือศึกษาเก่ียวกับคำสั่งงายๆท่ีใชในหองเรียนท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอาน

ออกเสียง และประสมเสียงคำงายๆตามหลักการออกเสียง 

 ฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต ตัวอักษร สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยคและขอความ

งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน พูดโตตอบเก่ียวกับขอมูลสวนตัว  เชน  ครอบครัว  ตัวเลข  และสามารถพูดแนะนำตัวเองได  

มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร บอกจำนวน หรือขอมูลท่ีเปนตัวเลขได 

เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมและนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตัวเอง  และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ  อีกท้ังยังสามารถใชภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ตามในสถานการณตางๆ ท้ังใน

สถานศึกษาชุมชนและสังคมเพ่ือเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคม

โลก  การวัดผลและการประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองวัด  

 

  ผลการเรียนรู 

 1. เขาใจระบบสัทอักษรพินอิน(拼拼 ) อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

2. แนะนำตัวเองเปนภาษาจีนแบบงายๆ 

3. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร บอกจำนวน หรือขอมูลท่ีเปนตัวเลขได 

4. นำเสนอขอมูลขาวสาร เก่ียวกับตัวเอง  ครอบครัว 

5. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมและนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตัวเอง 

6. ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆท่ีฟง   

 

   รวม    6        ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20221 รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 1-2                เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หนวยกิต  

 

 ศึกษาวิธีการอานอานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน รวมไปถึง

สามารถเลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน  

  โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานการทองเท่ียว สามารถใชภาษาญี่ปุนในการบอกชื่อสถานท่ี
ทองเท่ียวสำคัญ และมีชื่อเสียง เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ท่ีใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขา
มาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน 

รวมท้ังหมด 2 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20293 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงจำนวน 1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จากสิ่งท่ีอาน-ฟงและพบเห็นจากขาวสารขอมูล สารคดี บันเทิงคดี 

จากสื่ออันหลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ประสบการณ  

สถานการณ  ขาว /  เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม พูดแสดงความตองการ  และสื่อสาร อยางตอเนื่องและ

เหมาะสม  โตตอบสื่อความ  เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย    อยางคลองแคลว และแสดงความ

คิดเห็น ไดตามตองการ ใช ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจำลองอยาง

เหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความกระบวนการทำงาน

กลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริยซ่ือสัตยสุจริตมีวินัยใฝเรียนรูอยูอยาง

พอเพียงมุงม่ันในการทำงานรักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู  

1. สนทนาโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ     ใกลตัว ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/  เหตุการณ ประเด็นท่ี

อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความตองการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยาง

เหมาะสม   

3. พูดเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ี

ฟงอยางเหมาะสม 

4. พูดบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องตางๆ  กิจกรรม ประสบการณ  และขาว/

เหตุการณอยางมีเหตุผล 

5. พูดนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของสังคม 

6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา   

7. คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลง

เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูด 

       รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20294 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงจำนวน 1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จากสิ่งท่ีอาน-ฟงและพบเห็นจากขาวสารขอมูล สารคดี บันเทิงคดี 

จากสื่ออันหลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ประสบการณ  

สถานการณ  ขาว /  เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม พูดแสดงความตองการ  และสื่อสาร อยางตอเนื่องและ

เหมาะสม  โตตอบสื่อความ  เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย    อยางคลองแคลว และแสดงความ

คิดเห็น ไดตามตองการ ใช ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจำลองอยาง

เหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความกระบวนการทำงาน

กลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู 

1. สนทนาโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ     ใกลตัว ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/  เหตุการณ 

ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความตองการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริง

อยางเหมาะสม   

3. พูดเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณท่ีฟงอยางเหมาะสม 

4. พูดบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องตางๆ  กิจกรรม ประสบการณ  และขาว/

เหตุการณอยางมีเหตุผล 

5. พูดนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของสังคม 

6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา   

7. คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลง

เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูด 

           รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20227 รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1     เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จำนวน   2.0  หนวยกิต    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เพ่ือศึกษาเก่ียวกับคำสั่งงายๆท่ีใชในหองเรียนท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอาน

ออกเสียง และประสมเสียงคำงายๆตามหลักการออกเสียง 

 ฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต ตัวอักษร สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยคและขอความ

งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งาย ๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัวเสน

ขีดพ้ืนฐานอักษรจีน  ลำดับขีดอักษรจีน 

          สามารถนำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียนท่ีเก่ียวกับ

ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว บอกชื่อ อายุ สิ่งตางๆ จำนวนและตัวเลข เวลา 

เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา

และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  อีกท้ังยังสามารถใช

ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ตามในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษาชุมชนและสังคมเพ่ือ

เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

การวัดผลและการประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองวัด  

 

  ผลการเรียนรู 

 1. เขาใจระบบสัทอักษรพินอิน(拼拼 ) อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

2. ระบุภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยค จากการฟงหรืออาน 

3. พูดเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกลตัว 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

5. ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการ พัฒนา

แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนในการประกอบอาชีพ 

   

   รวม    5   ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 



95 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20228 รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2     เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จำนวน   2.0  หนวยกิต    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

เพ่ือศึกษาเก่ียวกับคำสั่งงายๆท่ีใชในหองเรียนท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอาน

ออกเสียง และประสมเสียงคำงายๆตามหลักการออกเสียง 

 ฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต ตัวอักษร สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยคและขอความ

งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งาย ๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัวเสน

ขีดพ้ืนฐานอักษรจีน  ลำดับขีดอักษรจีน 

          สามารถนำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียนท่ีเก่ียวกับ

ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว บอกชื่อ อายุ สิ่งตางๆ จำนวนและตัวเลข เวลา 

เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา

และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  อีกท้ังยังสามารถใช

ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ตามในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษาชุมชนและสังคมเพ่ือ

เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

การวัดผลและการประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองวัด  

 

  ผลการเรียนรู 

 1. ใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารไดท้ังกรณีเปนพนักงาน และเปนผูใชบริการ 

2. ระบุภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยค จากการฟงหรืออาน 

3. พูดเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับความตองการของตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกลตัว 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ  

กาลเทศะ 

5. ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา

แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

   

   รวม    5   ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20227รายวิชา ภาษาญ่ีปุนส่ือสารเชิงทองเท่ียว 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1                       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาวิธีการอานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกและระบุ

ภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน และปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองงายๆ

ท่ีฟงหรืออาน 

 โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสาร เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ที่ใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื ่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุม
อุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพื่อสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน 

3. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองงายๆท่ีฟงหรืออาน 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20228 รายวิชา ภาษาญ่ีปุนส่ือสารเชิงทองเท่ียว 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2                       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาวิธีการอานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกและระบุ

ภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออานและตอบคำถามจากการฟงและอาน

ประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆและสามารถพูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ

ตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณ  ในชีวิตประจำวัน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสาร  รูเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญ  และมีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรี เพ่ือใหสอดคลอง

กับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีใหความสำคัญกับแผนในการ

พัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี

สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 

  

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน 

3.พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณ 

   ในชีวิตประจำวัน 

4. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20295 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการฟงบทสนทนาและขอความสั้น ๆ แลวจับใจความ และพูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ

ได อานออกเสียงบทสนทนาถูกตองตามหลักการอาน ใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณท่ี

แตกตางหลากหลาย โดยใชภาษา น้ำเสียง กิริยาทาทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

เชน พูดทักทาย พูดใหขอมูลสวนบุคคล พูดถามและใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความบนัเทิง พูดเชื้อเชิญ พูดคุย

เก่ียวกับบุคลิกภาพ ความสามารถและความสนใจของบุคคล เหตุการณขอมูลสวนบุคคลในอดีต  ใชคำศัพทในการพูดเก่ียวกับ

วิถีชีวิตในอดีต และการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะสวนบุคคล ฝกการใชภาษาในการเรียบเรียงลำดับการเกิดของเหตุการณตาง 

ๆ ใชคำศัพทโครงสรางภาษาในการสรุปความคิดเห็น การพูดคุยเก่ียวกับวัฒนธรรมไดรับการสงเสริมใหเปนผูท่ีใฝเรียนรู มุงม่ัน

ในการทำงาน รูจักกาลเทศะ มีสุนทรียภาพทางภาษา รูจัก เขาใจ และภูมิใจในตัวเอง 
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความกระบวนการ

ทำงานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริยซ่ือสัตยสุจริตมีวินัยใฝเรียนรูอยูอยาง

พอเพียงมุงม่ันในการทำงานรักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู 

1. พูดสนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมยามวาง ความสัมพันธในครอบครัว ความชอบและความสนใจสวน

บุคคล  ในการแนะนำตัวเองและผูอ่ืนได 

2. บอกความหมายของศัพทและสำนวนภาษาเก่ียวกับสิ่งของเครื่องใช  เหตุการณ  ความบันเทิง รายการอาหาร  

3. พูดบรรยายบุคลิกลักษณะ ความสามารถ  ลักษณะนิสัยของบุคคล กิจกรรมและการศึกษาได 

4. ฟงประโยค บทสนทนา  แลวระบุภาพ   ประโยค และเขียนเติมคำท่ีขาดหายและตอบคำถามได 

5. พูดถาม-ตอบเก่ียวกับสิ่งของเครื่องใช  เหตุการณ  ความบันเทิง  อาหารในงานเลี้ยงในโอกาสตาง ๆ ใหขอมูลและ

บรรยายสิ่งของตาง ๆ ได 

6. พูดใหคำแนะนำเก่ียวกับทิศทาง และใหคำแนะนำในเรื่องตางๆ ได 

7. พูดเก่ียวกับการวางแผนในอนาคตได  

8. พูดแสดงความยินดีและกลาวชมได 

        รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20296 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ศึกษาทักษะการฟงบทสนทนาและขอความสั้น ๆ แลวจับใจความ และพูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ

ได อานออกเสียงบทสนทนาถูกตองตามหลักการอาน ใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณท่ี

แตกตางหลากหลาย  โดยใชภาษา น้ำเสียง กิริยาทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

เชน พูดถามและใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความบันเทิง พูดเชื้อเชิญ พูดคุยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสามารถ

และความสนใจของบุคคล เหตุการณขอมูลสวนบุคคลในอดีต  ใชคำศัพทในการพูดเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีต ฝกการใชภาษา

ในการเรียบเรียงลำดับการเกิดของเหตุการณตาง ๆ พูดใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว ใชคำศัพท

โครงสรางภาษาในการพูดใหคำแนะนำ การแกปญหา การสรุปความคิดเห็น การพูดคุยเก่ียวกับวัฒนธรรม ไดรับการสงเสริม

ใหเปนผูท่ีหม่ันพัฒนาตนเอง ขยันหม่ันเพียร มุงม่ันในการทำงาน มีเหตุผล สามารถแกปญหาเฉพาะหนา และมีสุนทรียภาพ

ทางภาษา 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความกระบวนการ

ทำงานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 เพื่อใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. ฟงประโยค บทสนทนา แลว   ระบุภาพ  ประโยค  และเขียนเติมคำท่ีขาดหายและตอบคำถามได  

2. พูดถามตอบใหขอมูล  การวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะทำในอนาคต วัฒนธรรมและกฎระเบียบของชาวอเมริกัน

และความเปนไปในชีวิตประจำวัน 

3. พูดใหคำแนะนำ ปรึกษาในสถานการณตาง ๆ ได  

4. พูดสนทนาโตตอบเก่ียวกับประสบการณและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

5. บอกความหมายของศัพทและสำนวนจากภาพ เก่ียวกับการทองเท่ียว โดยการเดาจากรูปภาพได 

6. ใชสำนวนภาษาในการพูดบอกเรื่องท่ีไมดีหรือขาวรายได 

7. ใชสำนวนภาษาในการพูดถามตอบขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวเดินทางได  

8. ใชสำนวนภาษาในการพูดโตตอบในสิ่งท่ีเขาใจผิดได 

              รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20229 รายวิชาภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง    จำนวน  2.0  หนวยกิต 

  

ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถสื่อสารและเรียบเรยีงประโยค  

เรียนรูหลักการออกเสียงและระบบสัทอักษรจีนเบื้องตน การเขียนภาษาจีนตามหลักการเขียนไดอยางถูกตอง  สามารถบอก

ถึงอาหารและพูดสนทนาในการสั่งอาหาร  สามารถซ้ือ-ขายเครื่องดื่ม สามารถซ้ือ-ขายเสื้อผา   สามารถขายผลไม  สามารถ

บอกอาการเจ็บปวยของตนเองและคำศัพทท่ีใชในโรงพยาบาล และสามารถเชาซ้ือบานและยานพาหนะ 

โดยใชการสนทนาโตตอบประโยคตามโครงสรางไวยากรณท่ีใชสื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา  ท้ังท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ และใชประโยคงาย ๆไดถูกตอง 

เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจเห็นคุณคาความสำคัญในการเรียนภาษาจีนสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสม สามารถใชภาษาจีนในสื่อสารสิ่งท่ีตนเองสนใจ และสามารถนำความรูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพใน

อนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถฟง พูดอาน เขียนและออกเสียงคำศัพทได 

2. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตาม 

สถานการณได 

3. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม และการสั่งอาหารและเครื่องดื่มใน

รานอาหารได 

 4. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับการซ้ือขายผลไมได 

 5. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับการซ้ือขายเสื้อผาได 

 6. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับอาการเจ็บปวยไดและคำศัพทท่ีใชในโรงพยาบาลได 

 7. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและสนทนาเก่ียวกับการเชาซ้ือบานและยานพาหนะได 

 8. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

รวมท้ังหมด  8   ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20230 รายวิชาภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 4     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2.0  หนวยกิต 

  

ศึกษาหลักการฟง พูด อาน เขียน  กลุมคำ และประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง ใชทักษะภาษาจีนในการฟง พูด อาน 

เขียนบทสนทนา  ตลอดจนเขาใจภาษาทาทางในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ โตตอบใชประโยคตามโครงสราง

ไวยากรณใชประโยคงาย ๆ ไดถูกตองในเรื่อง การซ้ือตั๋วเครื่องบินและตั๋วตางๆ  การทำวีซา การแลกเงิน  การจองหองพักใน

โรงแรม  สถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทยโดยเฉพาะในชลบุร ี สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญของจีน 

    โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกสนทนาตามสถานการณตางๆกระบวนการคิด

วิเคราะห กระบวนการศึกษาคนควา และสืบคนขอมูล   

 เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจเห็นคุณคาในการเรียนภาษาจีนสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

สามารถใชภาษาจีนในสื่อสารสิ่งท่ีตนเองสนใจ และสามารถนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำ วันและใชในการประกอบ

อาชีพในอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถฟง พูดอาน เขียนและออกเสียงคำศัพทได 

2. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตาม 

สถานการณได 

3. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับการซ้ือตั๋วเครื่องบินและตั๋วตางๆได 

 4. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับการทำวีซาได 

 5. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับการแลกเงินได 

 6. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับการจองหองพักในโรงแรมได 

7. นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและสนทนาเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทยโดยเฉพาะในชลบุรี และ

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญของจีนได 

8. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20229รายวิชา ภาษาญ่ีปุนส่ือสารเชิงทองเท่ียว 3    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1                      เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

  

ศึกษาวิธีการอานออกเสียงขอความหรือประโยคสั้นๆถูกตองตามหลักการอาน  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล  

อธิบาย  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ อยางเหมาะสม  รวมไปถึงระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบ

ตางๆ  ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออาน 

 โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานการทองเที่ยว  การแนะนำสถานที่ทองเที่ยวสำคัญ  และมีชื่อเสียงในจังหวัด
ชลบุรี เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให
ความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมที่จะเขามาลงทุนในพื้นท่ี 
EECมากข้ึน 

เพื่อสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. ระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ  ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออาน 

2. อานออกเสียงขอความหรือประโยคสั้นๆถูกตองตามหลักการอาน   

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  อธิบาย และแสดงความคิดเห็น อยางเหมาะสม 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20230 รายวิชา ภาษาญ่ีปุนส่ือสารเชิงทองเท่ียว 4    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 2                      เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาวิธีการสนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวสถานการณ เรื่องที่อยูในความสนใจ

ของสังคม ขอและใหขอมูล อธิบาย และแสดงความคิดเห็น ใหคำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอยางและสื่อสารอยางตอเนื่อง

และเหมาะสม  รวมถึงใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม  

ในหัวขอการทองเท่ียว 

 โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานการทองเที่ยว  การแนะนำสถานที่ทองเที่ยวสำคัญ  และมีชื่อเสียงในจังหวัด

ชลบุรี เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให

ความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมที่จะเขามาลงทุนในพื้นท่ี 

EECมากข้ึน 

เพื่อสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และท่ี

สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 

  

ผลการเรียนรู 

1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวสถานการณ เรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล อธิบาย และแสดงความคิดเห็น อยางเหมาะสม 

3. ใหคำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 อ31101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

อ31102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 อ32101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

อ32102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ33102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

อ30227   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 1   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30228   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 2   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30231  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30232  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30241  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 1   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30242  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 2   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30251  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30291  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30292  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30281  ภาษาจีน 1     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30282  ภาษาจีน 2     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30291  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 1   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30292  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 2   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30261  ภาษาญี่ปุน 1     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30262  ภาษาญี่ปุน 2     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30271   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 1  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30272   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 2  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

อ30229   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 3   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30230   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 4   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30233  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30234  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30243  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30244  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 4   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30253  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธรุกิจ 3  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30254  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30293  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30294  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30261  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30262  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

จ30283  ภาษาจีน 3     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30284  ภาษาจีน 4     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30293  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 3   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30294  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 4   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30263  ภาษาญี่ปุน 3     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30264  ภาษาญี่ปุน 4     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30273   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 3  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30274   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 4  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

อ30231   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 5   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30232   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 6   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30235  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30236  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30245  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 5   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30246  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 6   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30255  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30256  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30295  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30296  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30263  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30264  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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จ30271  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30272  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

จ30285  ภาษาจีน 5     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30286  ภาษาจีน 6     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30295  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 5   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30296  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 6   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30265  ภาษาญี่ปุน 5     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30266  ภาษาญี่ปุน 6     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30275   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 5  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30276   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 6  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 
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                                                     คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

รหัสวิชา อ 31101    รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1                           เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  ศึกษาวิธีการอานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียน

ประโยค ใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุป แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบจากการ

ฟงหรืออาน สนทนาและเขียนเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ สถานการณ และสื่อสารอยางตอเนื่อง ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำ

ชี้แจง เขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ พูด และเขียนเพ่ือขอ ใหขอมูล บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นขาว เหตุการณท่ีฟง และอาน วิเคราะห อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทยไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตาม

หลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความไดสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ จับใจความสำคัญ 

วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะ

กับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ี และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ

ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสราง ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คนควาสืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และ

นำเสนอดวยการพูดและการเขียน และใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

ของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

 โดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห 

กระบวนการศึกษาคนควา สืบคนขอมูล แลกเปลี่ยนความรู นำเสนอขอมูลและเขารวมกิจกรรม โดยมุงเนนความสามารถใน

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนรูภาษาตางประเทศและสามารถนำไปใชได

อยางถูกตอง  

 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม และเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

รหัสมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 ต 1.1 ม.4/1-4 ต 1.2 ม.4/1-5 ต 1.3 ม.4/1-3 ต 2.1 ม.4/1-3 

 ต 2.2 ม.4/1-2 ต 3.1 ม.4/1 ต 4.1 ม.4/1 ต 4.2 ม.4/1-2     

รวม  21  ตัวช้ีวัด 
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                                                     คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ 31102       รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  ศึกษาวิธีการอานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียน

ประโยค ใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุป แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบจากการ

ฟงหรืออาน สนทนาและเขียนเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ สถานการณ และสื่อสารอยางตอเนื่อง ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำ

ชี้แจง เขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ พูด และเขียนเพ่ือขอ ใหขอมูล บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นขาว เหตุการณท่ีฟง และอาน วิเคราะห อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทยไดอยางเหมาะสม ปฏบิัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตาม

หลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความไดสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ จับใจความสำคัญ 

วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะ

กับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ี และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ

ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสราง ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คนควาสืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และ

นำเสนอดวยการพูดและการเขียน และใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

ของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

 โดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห 

กระบวนการศึกษาคนควา สืบคนขอมูล แลกเปลี่ยนความรู นำเสนอขอมูลและเขารวมกิจกรรม โดยมุงเนนความสามารถใน

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนรูภาษาตางประเทศและสามารถนำไปใชได

อยางถูกตอง  

 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม และเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 

รหัสมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 ต 1.1 ม.4/1-4 ต 1.2 ม.4/1-5 ต 1.3 ม.4/1-3 ต 2.1 ม.4/1-3 

 ต 2.2 ม.4/1-2 ต 3.1 ม.4/1 ต 4.1 ม.4/1 ต 4.2 ม.4/1-2     

รวม  21  ตัวช้ีวัด 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 32101        รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1                   เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1 หนวยกิต                            

_______________________________________________________________________________ 

 

 ศึกษาตามคำแนะนำ คำชี้แจง และอานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขียนประโยคและขอความให

สัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน จับใจความสำคัญ ตีความ โตตอบขอมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิตของ

ตนเอง เรื่องท่ีอยูในความสนใจ เรื่องใกลตัว ประสบการณ  สถานการณตางๆ เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง 

ตอบรับและปฎิเสธ ขอและใหขอมูลในสถานการณตางๆ เหตุการณใกลตัว เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับ

โอกาส และสถานท่ีตามมารยาททางสังคมของเจาของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเขารวมและจัด

กิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมของเจาของอยางเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางโครงสราง

สำนวนประโยค  

 โดยใชกระบวนการเรียนการสอนทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฎิบัติตามสถานการณตางๆกระบวนการคิด

วิเคราะหกระบวนการศึกษาคนควา และสืบคนขอมูล 

  เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม สามารถใชภาษาอังกฤษในการศึกษา คนควา สืบคน รวบรวมขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ

ได 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต1.1 ม.5/2, ต1.1 ม.5/4,  ต2.1 ม.5/3  ต4.1 ม.5/1 

ต1.2 ม.5/1, ต1.2 ม.5/3  ต2 .2 ม.5/2,  ต4.2ม.5/1 

ต1.3 ม.5/1 ,ต1.3 ม.5/3  ต3.1ม.5/1 

รวมตัวช้ีวัด   11  ตัวช้ีวัด 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 32102       รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หนวยกิต                          

______________________________________________________________________________ 

 

ศึกษาการฝกอาน ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน  ปฏิบัติตามคำอธิบาย 

และคำบรรยายท่ีฟงและอาน เลือกและใชคำขอรอง  คำชี้แจง  คำอธิบาย  และใหคำแนะนำ อธิบายและเขียนประโยคและขอ

ความสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอานสื่อสารแสดงความตองการ  เสนอและให ตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน   คำพังเพย  สุภาษิต  บทกลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับของไทย 

โดยใชกระบวนการ คนควา รวบรวม บันทึก สรุปใจความสำคัญ  วิเคราะหความ นำเสนอขอมูลเรื่อง กิจกรรม  ขาว  

เหตุการณ  ประสบการณและสถานการณตาง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบในการฟงและอานสารคดี บันเทิงคดี และเรื่องท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ  ใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยใชภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณ

จำลองอยางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา 

เพ่ือให เปนผูท่ีมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน 

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.5/1  , ต 1.1 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/2 ,ต 1.2 ม.5/4  , ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1  , ต 2.1 ม.5/2 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2      

รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ  33101      รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต     

________________________________________________________________________________ 

 การศึกษาการอานออกเสียง คำ วลี ประโยค บทสนทนาตางๆถูกตองตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตามคำแนะนำใน

คูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณาบนรอย

กรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความ

เรียงรูปแบบตาง ๆ ท่ีอานใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหสรุปความ ตีความ 

และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

สนทนา และเขียนโตตอบขอมูลบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ 

สถานการณขาว เหตุการณประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่อง และเหมาะสม เลือกและใชคำ

ขอรองใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยางคลองแคลว พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือ ขอและใหขอมูลบรรยาย/อธิบาย และเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรมขาว

เหตุการณและสถานการณตามความสนใจ ประสบการณ และเหตุการณในทองถิ่นสังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษาน้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

เจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม อธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางโครงสรางประโยคขอความ สำนวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  

 โดยใชทักษะการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) ดวยการตีความ วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล คนควา สืบคน ฝกปฏิบัติ

และนำเสนอ บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ 

และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม วิเคราะหอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล   

 เพื่อใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนใฝรู มีวินัย ซื่อสัตย มีความเปนไทยรัก 

และภูมิใจในทองถ่ินของตน รวมถึงมีจิตสาธารณะท่ีดี 

ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.6/1 ต 1.1 ม.6/2 ต 1.1 ม.6/3 ต 1.1 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/1 ต 1.2 ม.6/2 

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

ต 2.1 ม.6/1 ต 2.1 ม.6/2 ต 2.1 ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1 ต 2.2 ม.6/2 ต 3.1 ม.6/1 

ต 4.1 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/2  

รวมตัวช้ีวัด 21 ตัวช้ีวัด  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ  33102      รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1                เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต    

______________________________________________________________________________   

 การศึกษาการอานออกเสียง คำ วลี ประโยค บทสนทนาตางๆถูกตองตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตามคำแนะนำใน

คูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณาบนรอย

กรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความ

เรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อานใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหสรุปความ ตีความ 

และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

สนทนา และเขียนโตตอบขอมูลบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ 

สถานการณขาว เหตุการณประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่อง และเหมาะสม เลือกและใชคำ

ขอรองใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยางคลองแคลว พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือ ขอและใหขอมูลบรรยาย/อธิบาย และเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรมขาว

เหตุการณและสถานการณตามความสนใจ ประสบการณ และเหตุการณในทองถิ่นสังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษาน้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

เจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม อธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางโครงสรางประโยคขอความ สำนวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  

 โดยใชทักษะการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) ดวยการตีความ วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล คนควา สืบคน ฝกปฏิบัติ

และนำเสนอ บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ 

และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม วิเคราะหอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล   

 เพื่อใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนใฝรู มีวินัย ซื่อสัตย มีความเปนไทยรัก 

และภูมิใจในทองถ่ินของตน รวมถึงมีจติสาธารณะท่ีดี 

ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.6/1 ต 1.1 ม.6/2 ต 1.1 ม.6/3 ต 1.1 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/1 ต 1.2 ม.6/2 

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

ต 2.1 ม.6/1 ต 2.1 ม.6/2 ต 2.1 ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1 ต 2.2 ม.6/2 ต 3.1 ม.6/1 

ต 4.1 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/2 

รวมตัวช้ีวัด 21 ตัวช้ีวัด  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30227       รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน Travel Agent 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำพูดในการโนมนาวจิตใจผูฟงในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30228    รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน มัคคุเทศก (Guide) 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณเสมือนจริง 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรยีนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบรกิารเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30231    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5  หนวยกิต                              

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 ศึกษาวิธีการเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง การอานแผนภูมิ กราฟ ตาราง จับใจความ

สำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี ดวยเทคนิค Skimming, Scanning 

และ Speed reading สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ  

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความเขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง   

2. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี  

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

4. อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ                    

 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30232     รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  20 ช่ัวโมง         จำนวน 0.5  หนวยกิต                              

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 ศึกษาวิธีการเขียนประโยคและขอความใหสมัพันธกับสื่อไมใชความเรียง การอานแผนภูมิ กราฟ ตาราง จับใจความ

สำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี ดวยเทคนิค Skimming, Scanning 

และ Speed reading สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ  

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความเขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง   

2. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี  

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

4. อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ                    

 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 30241     รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 1      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1                            เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ศึกษาอานภาษาอังกฤษจากขอมูล ขอความ ขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ ประสบการณ บทความท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินคา สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเรื่องท่ีสนใจ เขาใจ รูความหมายของคำศัพท 

ความหมายเหมือนของคำศัพท บอกรายละเอียด จับประเด็น ลำดับเหตุการณ ตอบคำถามไดอยางถูกตอง วิเคราะห ตีความ 

และสรุปใจความ ถายโอนเปนขอความไดอยางเหมาะสม ใชข้ันตอนของวิธีการอานใหเกิดประโยชน และเรียนรูวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

โดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอาน สามารถใชคำศัพท สำนวนโครงสรางทางภาษา     ชวยใน

การวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมุงเนนใหเกิดความรู ความเขาใจ รูความหมายของคำศัพท การแกปญหา การใชทักษะ

ชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาตางประเทศ และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตอง สามารถตอบคำถาม ตีความ สรุป

ความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีอานในรูปแบบตางๆ  

เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา รูจักวิธีแสวงหาความรู รูวิธีสืบคน/คนควาความรู ขอมูลตางๆจากสื่อ

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณคาของการอาน เกิดความเพลิดเพลินในการอาน สามารถนำไปใชประโยชน 

เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงานและ  รักษ

ความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อานสำรวจสวนตางๆของหนังสือ และเลือกอานเฉพาะสวนท่ีตรงกับจุดมุงหมายในการอานได 

 2. อานและใชประโยชนจากขอมูลท่ีปรากฏในสวนตางๆของหนังสือได 

 3. อานเรื่อง หรือขอความจากสิ่งพิมพประเภทตางๆแลวเขาใจ หาความหมายของคำศัพทจากบริบทได 

 4. อานเรื่อง กราฟ ตาราง แลวเขาใจ ใชประโยชนจากขอมูลท่ีอานได 

 5. อานบท คัดบทความจากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสแลวเขาใจ บอกหัวเรื่องได 

 6. อานบทความแลวเขาใจ บอกใจความสำคัญได 

 7. อานเรื่องแลวเขาใจ บอกรายละเอียดของขอมูลท่ีอานได 

 8. อานบทความแลวเขาใจ ลำดับเหตุการณกอน-หลังได 

 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 30242        รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี  2                          เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาอานภาษาอังกฤษจากขอมูล ขอความ ขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ ประสบการณ บทความท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินคา สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเรื่องท่ีสนใจ เขาใจ รูความหมายของคำศัพท 

ความหมายเหมือนของคำศัพท บอกรายละเอียด จับประเด็น ลำดับเหตุการณ ตอบคำถามไดอยางถูกตอง วิเคราะห ตีความ 

และสรุปใจความ ถายโอนเปนขอความไดอยางเหมาะสม ใชข้ันตอนของวิธีการอานใหเกิดประโยชน และเรียนรูวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

โดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอาน สามารถใชคำศัพท สำนวนโครงสรางทางภาษา     ชวยใน

การวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมุงเนนใหเกิดความรู ความเขาใจ รูความหมายของคำศัพท การแกปญหา การใชทักษะ

ชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาตางประเทศ และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตอง สามารถตอบคำถาม ตีความ สรุป

ความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีอานในรูปแบบตางๆ  

เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา รูจักวิธีแสวงหาความรู รูวิธีสืบคน/คนควาความรู ขอมูลตางๆจากสื่อ

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณคาของการอาน เกิดความเพลิดเพลนิในการอาน สามารถนำไปใชประโยชน 

เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงานและ  รักษ

ความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู 

          1. อานเรื่องอยางรวดเร็ว จับประเด็นหลักท่ีสำคัญของเรื่องได 

 2. อานเรื่องอยางละเอียด ตอบคำถาม บอกรายละเอียดหรือขอมูลสนับสนุนประเด็นหลัก  

              ตีความหมาย   ของเรื่องได 

 3. อานเรื่อง แลวบอกความหมายของคำ กลุมคำ หรือประโยคในขอความกับคำอางอิงท่ีใชในเรื่องท่ีอานได 

4. อานและตอบคำถามเก่ียวกับบทความ ขาว จากหนังสือพิมพได และแปลหัวขอขาวโดยใชภาษาไดอยาง 

              เหมาะสม 

5. อานคำศัพท แลวบอกความหมายเหมือนของคำศัพทนั้นๆได 

 6. อานเรื่อง แลวแสดงความคิดเห็น วิเคราะหและตีความเก่ียวกับสิ่งท่ีอานได 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30251    รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1                       เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 ศึกษาคนควาวิเคราะหคำศัพท หลักไวยากรณขั้นพื้นฐาน เรียนรูคำศัพท ความหมาย และการเขียนประโยค เรียบ

เรียง ขอความ ขอมูลเก่ียวกับบทสนทนา เขียนคำแนะนำ คำบรรยาย ท่ีเปนความเรียงและไมเปนความเรียงใหเขาใจ สามารถ

ตีความ จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นผานการเขียนพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ 

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรูคำศัพทท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียว

และธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของทองถิ่น ฝกเขียน

ประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยวและวัฒนธรรมทองถิ่น ถายทอด/ สื่อ

ความหมาย แนวคิดและขอมูล ลกัษณะเปนการเขียนเชิงวิชาการ เขียนโครงราง การเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียน

เรียบเรียงเชื่อมโยงอยางเปนข้ันตอน สมเหตุสมผล สละสลวย   

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาตางประเทศ ประยุกตใช ภาษาอังกฤษการ

เขียนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพหรือความสนใจ อนุรักษทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 

พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 
 

 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ และสำนวนตาง ๆ 

 2. บอกโครงสรางของประโยคชนิดตาง ๆ ได และสามารถแยกประเภทชนิดของคำหรือประโยคได 

 3. เขาใจกระบวนการเขียนและสื่อสารขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 

4. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว 

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของทองถ่ิน สังคม และโลก และสื่อสารอยางตอเนื่องเหมาะสม 

5. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากการอานเรื ่องตางๆ 

ประสบการณ และขาว/ เหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล พรอมท้ังเขียนยกตวัอยางประกอบ 

6. เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุปและแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ โดยใชคำศัพท สำนวนและ

โครงสรางประโยคไดเหมาะสมกับระดับชั้น 

7. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษาและของไทย 

8. คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

รวม  8  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30252    รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 ศึกษาการเขียนประโยค เรียบเรียง ขอความ เขียนคำแนะนำ คำบรรยาย ที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียงให

เขาใจ สามารถตีความ จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นผานการเขียนโดยการสราง

โปสเตอรโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดชลบุรีสำหรับนักทองเท่ียวตาง ๆ  

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรูคำศัพทท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียว

และธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของทองถิ่น ฝกเขียน

ประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับสถานที่ทองเท่ียวและวัฒนธรรมทองถิ่น ถายทอด/ สื่อ

ความหมาย แนวคิดและขอมูล ลักษณะเปนการเขียนเชิงวิชาการ เขียนโครงราง การเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียน

เรียบเรียงเชื่อมโยงอยางเปนข้ันตอน สมเหตุสมผล สละสลวย   

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาตางประเทศ ประยุกตใช ภาษาอังกฤษการ

เขียนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพหรือความสนใจ อนุรักษทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 

พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 
 

 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ และสำนวนตาง ๆ 

 2. เขาใจกระบวนการเขียนและสื่อสารขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 

 3. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว 

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของทองถ่ิน สังคม และโลก และสื่อสารอยางตอเนื่องเหมาะสม 

4. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากการอานเรื ่องตางๆ 

ประสบการณ และขาว/ เหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล พรอมท้ังเขียนยกตัวอยางประกอบ 

5. สรางโปสเตอรโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวในจังหวัดได 

6. สรางประโยคความรวมและประโยคความซอนไดอยางถูกตองเพ่ือใชในการสรางโปสเตอรโฆษณา 

7. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษาและของไทย 

8. คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

รวม  8  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30291     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน Travel Agent 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำพูดในการโนมนาวจิตใจผูฟงในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา  อ30292     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน มัคคุเทศก (Guide) 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณเสมือนจริง 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30281    รายวิชาภาษาจีน 1       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  120  ช่ัวโมง   จำนวน  3.0  หนวยกิต 

 ศึกษาระบบสัทอักษร(พินอิน)ในภาษาจีนกลาง  เชน พยัญชนะ  สระ  วรรณยกุต  หลักการผันวรรณยุกต  การอาน

ออกเสียงคำงายๆถูกตองตามหลักการอาน  ฟงและปฏิบัติตามคำสั่งในหองเรียนงายๆ  กลาวคำทักทายและคำอำลางายๆ  

บอกความตองการของตนเอง  ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกลตัว  พูดโตตอบขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัวใน

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  โดยทำทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา  เรียนรูคำศัพทท่ีเก่ียวของกับชื่อ

อาหารจีน  และสามารถสนทนาอาชีพเก่ียวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  หรือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับอาหารแปรรูปท้ังของจีน

และไทย  เพ่ือนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 

 โดยฝกทักษะภาษาจีนกลางการสื่อสารเก่ียวกับการซ้ือขายผลไม  หนวยเงินของจีน  การหาความหมายของคำและ

กลุมคำท่ีฟง และการเขารวมกิจกรรมวัฒนธรรมทางภาษา 

 เพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีดี  สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  เห็น

ประโยชนของการเรียนภาษาตางประเทศ  มีวินัยใฝเรียนรู  มีความมุงม่ันในการทำงานและมีจิตสาธารณะในการเขารวม

กิจกรรมทางภาษา 

ผลการเรียนรู 

1. ศึกษาระบบสัทอักษร(พินอิน)ในภาษาจีนกลาง  เชน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต 

2. หลกัการผันวรรณยุกต  การอานออกเสียงคำงายๆถูกตองตามหลักการอาน 

3. ระบุตัวอักษรและเสียง  อานออกเสียงและสะกดคำงายๆถูกตองตามหลักการอาน 

4. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำท่ีฟง 

5. ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกลตัว 

6. พูดโตตอบขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

7. ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆจากการฟง 

8. บอกความตองการงายๆของตนเอง 

9. พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 

10. เรียนรูคำศัพทท่ีเก่ียวของกับชื่ออาหารจีน  และสามารถสนทนาอาชีพเก่ียวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  

หรือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับอาหารแปรรูปท้ังของจีนและไทย 

11. ฝกทักษะภาษาจีนกลางการสื่อสารเก่ียวกับการซ้ือขายผลไม  หนวยเงินของจีน 

12. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

13. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาจีนและภาษาไทย 

14. มีวินัย  ใฝเรียนรู  มีความมุงม่ันในการทำงานและมีจิตสาธารณะในการเขารวมกิจกรรมทางภาษา 

15. สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับ วัน เวลา การเดินทาง เปนภาษาจีน 

รวมท้ังหมด   15   ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30282   รายวิชาภาษาจีน 2            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  120  ช่ัวโมง  จำนวน  3.0  หนวยกิต 

  

 ศึกษาการอานตัวเลข การแลกเปลี่ยนเงินตราในธนาคาร  สกุลเงินตางๆ  เรียนรูลำดับขีดในการเขียนอักษรจีน  

ระบบสัทอักษร (พินอิน)  การถามและบอกเก่ียวกับท่ีอยูรวมถึงการอานเบอรโทรศัพท  เบอรโทรศัพทสำคัญท่ีควรรูของจีน  

เชน  สถานีตำรวจ  โรงพยาบาล  รถดับเพลิง  เปนตน  การบอกสัญชาติตางๆ  เรียนรูไวยากรณ  การใชคำลักษณะนามท่ี

ถูกตอง  การสนทนาคำถามและคำตอบ   

 โดยสามารถพูดประโยคบอกเลา  คำถาม  และปฏิเสธไดตามสถานการณท่ีกำหนด  การถาม – ตอบสมาชิกใน

ครอบครัว สามารถสนทนาอาชีพท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  เชน  เชฟ  พอครัว การขายของออนไลน  หรือ

อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  เปนตน 

เพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีดี  สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สนใจเขารวม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางระหวางไทยกับจีน  สามารถสื่อสารทักษะทางภาษาและมี

เจตคติท่ีดีตอภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารได  

ผลการเรียนรู 

 1. ศึกษาการอานตัวเลขในภาษาจีน 

 2. การแลกเปลี่ยนเงินตราในธนาคาร  สกุลเงินตางๆ 

 3. เรียนรูลำดับขีดในการเขียนอักษรจีน 

 4. เรียนรูระบบสัทอักษร (พินอิน) 

 5. สนทนาถามและบอกเก่ียวกับท่ีอยูรวมถึงการอานเบอรโทรศัพท 

 6. เรียนรูเบอรโทรศัพทสำคัญท่ีควรรูของจีน  เชน  สถานีตำรวจ  โรงพยาบาล  รถดับเพลิง  เปนตน 

 7. สนทนาเก่ียวกับการบอกสัญชาติตางๆ 

 8. เรียนรูหลักการใชไวยากรณในภาษาจีนท่ีถูกตอง 

 9. สามารถพูดประโยคบอกเลา  คำถาม  และปฏิเสธไดตามสถานการณท่ีกำหนด 

 10. การถาม – ตอบสมาชิกในครอบครัว 

 11. สามารถสนทนาอาชีพท่ีเก่ียวกับอาหาร   

 12. สามารถสื่อสารทักษะทางภาษาและมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

  

รวมท้ังหมด   12    ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30291     รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  80  ช่ัวโมง     จำนวน  2.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาการสนทนาทักทายในชีวิตประจำวันเชน การกลาวทักทายสวัสดี ถามตอบชื่อ-สกุล กลาวคำอำลา คำขอบคุณ 

การบอกวันเวลา สถานท่ี การนับเลข คำศัพทท่ีใกลตัวและเก่ียวของในชีวิตประจำวัน ตลอดจนโครงสรางรูปประโยค 

ไวยากรณ การใชคำตางๆ เกร็ดความรูท่ีมาของแตๆละเสนขีดของตัวอักษรจีน 

โดยปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง  คำแนะนำ  และคำชี้แจงงายๆ  ท่ีฟงและอานขอความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการ

อาน  เลือก / ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียง  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง  

กิจกรรม  และสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตประจำวัน  เชน  การทักทาย   ใชภาษา   น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสนทนา  

เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะนำตนเอง การถามวัน วันท่ี การใหการตอนรับ    สุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา   

เพ่ือเสริมสรางความรูพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีน  และนักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันและเพ่ือใชในการทองเท่ียว 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ30292     รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 2     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2             เวลา  80  ช่ัวโมง  จำนวน  2.0  หนวยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ศึกษาทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบื้องตนเก่ียวกับคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ บทสนทนางายๆ และ

ความหมายในเรื่องการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม การถาม-ตอบเรื่องกีฬา บทสนทนาเม่ือไมสบายแลวไปพบ

แพทย การบอกกิจวัตรประจำวัน สนทนาเก่ียวกับการบอกทิศทาง และพ้ืนฐานภาษาจีน เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีน ใน

การสื่อสารเม่ือออกไปทองเท่ียวนอกหองเรียนหรอืประเทศเจาของภาษาได และสามารถถายทอดขอมูลเก่ียวกับ สาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีน ในรูปแบบตาง ๆได  

 โดยใชกระบวนการทางภาษา     กระบวนการพูด กระบวนการอาน         กระบวนการเขียน ทักษะการสื่อสาร   

กระบวนการคิด   และกระบวนการกลุม     เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ    มีทักษะเบื้องตนในการสื่อสาร  และเปนพ้ืนฐานใน

การเรียนรูภาษาตางประเทศ     แสดงความรูสึก      ความคิดเห็น     ความสนใจ     เหน็ประโยชนของการเรียน

ภาษาตางประเทศและนำความรูไปใชประโยชนในการดำรงชีวิต   

เพ่ือมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาจีน มีความพอเพียง ประหยัด  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝรูใฝเรียน  มีความมุงม่ันในการ

ทำงาน     และแสดงออกถึงจิตอันรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา ญ  30261        รายวิชา   ภาษาญ่ีปุน 1                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 120 ช่ัวโมง  จำนวน  3.0  หนวยกิต               
 

 

  การศึกษาเรื่องคำสั่ง และคำขอรองที่ฟงหรืออานในสถานการณใกลตัว  สะกดคำ อานออกเสียงคำ ประโยคงายๆ 

ถูกตองตาม หลักการอานออกเสียง  เขาใจคำ กลุมคำและประโยคที่ฟงหรืออานโดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ เขาใจ

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ  ใชภาษางาย ๆ สั้น ๆในการพูดสื่อสารระหวางบุคคล ออกคำสั่ง พูด

ขอรอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ 

ตามแบบที่ฟง ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัวดวยทาทาง ภาพ คำและขอความสั้น ๆ นำเสนอความคิดรวบยอด

เก่ียวกับขอมูลท่ีฟงหรืออาน เขาใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถอยคำ สำนวนงายๆ ในการติดตอปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรม

ของเจาของภาษาและนำไปใชอยางเหมาะสม  รู จักและเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย   เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะ

กับวัย   เขาใจความแตกตางระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยในเรื่องเสียงตัวอักษร  สระ พยัญชนะ  คำ วลีและประโยคงายๆ 

เขาใจคำ กลุมคำภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  ฟง / พูด ภาษาญี่ปุนในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน ใชภาษาญี่ปุนเพ่ือรวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของใกลตัว 

 โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ 

            เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถนำเสนอสื่อสาร  เห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน  นำความรู

ไปใชประโยชน  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองงายๆท่ีฟงหรืออาน 
2.อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 
3. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน 

4.ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ 

5.พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน   

   ชีวิตประจำวัน 

6. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

7. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองเพ่ือน กิจวัตรประจำวนั และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นงายๆเก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 

9. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน 

10. บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึฯ ในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน   

 

รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา ญ  30262     รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 2                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 120 ช่ัวโมง      จำนวน  3.0  หนวยกิต        
 

 

การศึกษาเรื ่องคำสั่ง คำขอรองและคำแนะนำงายๆ ที่ฟงหรืออานในสังคมรอบตัว สะกดคำ  อานออกเสียงคำ 

กลุมคำ ประโยค  ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  เขาใจประโยคและขอความสั้นๆท่ี

ฟงหรืออานโดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณและถายโอนขอมูลจากภาพ หรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้น ๆ 

เขาใจประโยค บทสนทนา เรื่องสั้นหรือนิทานงายๆ ท่ีฟงหรืออาน ใชภาษางาย ๆในการพูด / เขียนโตตอบในการสื่อสาร

ระหวางบุคคล ออกคำสั่ง พูดขอรอง ขออนุญาต  แสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  

ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อนและครอบครัว  บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตางๆใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ 

ตามแบบท่ีฟง ใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัวดวยขอความสั้น ๆ นำเสนอความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ใกลตัว

ตามที่ฟงหรืออาน เขาใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถอยคำ สำนวนงายๆ ในการติดตอปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรมของ

เจาของภาษาและนำไปใชอยางเหมาะสม    เขาใจความแตกตางระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยในเรื่องเสียงตัวอักษร  คำ 

กลุมคำ ประโยคและขอความงายๆ เขาใจคำ กลุมคำภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการ

พูด / การเขียน  ฟง / พูด ภาษาญี่ปุนในสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร 

สืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถนำเสนอสื่อสาร  เห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน  นำความรู

ไปใชประโยชน  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 

ผลการเรียนรู 

1.ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ 

2.เลอืกและใชคำสั่ง คำชักชวนคำขอรองงายๆ 

3. พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองงายๆ 

4.พูดและเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

5. เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงขอมูลตางๆ ตามท่ีไดฟงหรืออาน 

6. อธิบายอยางงายๆ เก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน 

7. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ 

8. บอกความเหมือนหรือความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยค ขอความเครื่องหมายวรรคตอน     

    และการเรียงลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย 

9. บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย 

 

 



129 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

10. บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และใน  

     ชวีิตประจำวัน 

12. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควาความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ 

 

รวมท้ังหมด 12 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ30271 รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและการบริการ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1        เวลา 80 ช่ัวโมง  จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาวิธีการพูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว พูดและเขียนแสดง

ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวติประจำวัน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน มุงเนน

การใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานการทองเท่ียว การแนะนำสถานท่ีสำคัญ สามารถพูดและเขียนเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี

สำคัญตางๆ รวมท้ังสามารถใชภาษาในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและในชีวิตประจำวันได 

เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีให

ความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC

มากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

3. พูดและเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ30272  รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและการบริการ2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 2      เวลา 80 ช่ัวโมง      จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาวิธีการพูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว พูดและเขียนแสดง

ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน มุงเนน

การใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานการทองเท่ียว การแนะนำสถานท่ีสำคัญ สามารถพูดและเขียนเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี

สำคัญตางๆ รวมท้ังสามารถใชภาษาในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและในชีวิตประจำวันได 

เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีให

ความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC

มากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

3. พูดและเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30229    รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 3     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 60  ช่ัวโมง  จำนวน 1.5    หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความ

ม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึง

สามารถสื่อสารไดท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู  

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 



133 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30230     รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 2                         เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5    หนวยกิต                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30233    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 20 ช่ัวโมง       จำนวน 0.5 หนวยกิต                       

_____________________________________________________________________________ 

การศึกษาใชภาษา เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนำ การทักทาย การกลาวลา การเชื้อเชิญ การ

เสนอแนะ การขอรอง การเสนอใหความชวยเหลือ การขออนุญาต การกลาวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ การกลาวชมเชย 

การกลาวแสดงความยินดี และการกลาวอวยพร อานจับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นจากบทอาน สื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษ ทั้งที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงอธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวาง วลี ประโยค ขอความ สำนวนโครงสรางทางภาษา และไวยากรณ เพื่อใชในการสื่อสาร และศึกษาตอ รวมทั้ง สรุป

ความรู ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงเรียนรู เพื่อใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน เขารวมแนะนำกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางเหมาะสม  

โดยการฝกทักษะกระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร  การเขียนการอาน การนำเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณ

ตาง ๆ  เพ่ือนำไปใชในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชน ทองถ่ิน และ

ประเทศชาติ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซ่ือสัตย มุงม่ัน

ในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  และนำความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตาง ๆ เชน Conversation ,Error , Identification , Sentences ,Completion , 

Cloze Passage , Reading passage และอ่ืน ๆ 

2. บอกความหมายคำศัพทที่พบบอยในขอสอบ คำศัพทเหมือน และคำตรงขาม การใช Prefix , Suffix รวมท้ัง

การเดาคำศัพทในบริบท (contextual ) ท่ีตางกัน 

3. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการสนทนาตามสถานการณท่ีตางกัน 

4. ใชเทคนิคการอานในการทำขอสอบแบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหาความคิดหลัก 

 ( Main Idea)  หัวเรื่อง  (Topic) ชื่อเรื่อง ( Title ) การสรุป  ( Inference )ความมุงหมาย  

( Purpose ) ได 

5. เข าใจประโยค  Sentence Structure และกฎไวยากรณภาษาเพ ื ่อวิ เคราะห ข อสอบในส วน  Error  

Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 



135 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ 30234      รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต                       

_______________________________________________________________________________ 

การศึกษาใชภาษา เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนำ การทักทาย การกลาวลา การเชื้อเชิญ การ

เสนอแนะ การขอรอง การเสนอใหความชวยเหลือ การขออนุญาต การกลาวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ การกลาวชมเชย 

การกลาวแสดงความยินดี และการกลาวอวยพร อานจับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นจากบทอาน สื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษ ทั้งที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงอธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวาง วลี ประโยค ขอความ สำนวนโครงสรางทางภาษา และไวยากรณ เพื่อใชในการสื่อสาร และศึกษาตอ รวมทั้ง สรุป

ความรู ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงเรียนรู เพื่อใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน เขารวมแนะนำกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางเหมาะสม  

โดยการฝกทักษะกระบวนการทางภาษาในการสื ่อสาร  การเขียนการอาน การนำเสนอความคิดเห็นที ่มีตอ

เหตุการณตาง ๆ  เพื่อนำไปใชในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชน 

ทองถ่ิน และประเทศชาติ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซ่ือสัตย มุงม่ัน

ในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  และนำความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตาง ๆ เชน Conversation ,Error , Identification , Sentences ,Completion , 

Cloze Passage , Reading passage และอ่ืน ๆ 

2. บอกความหมายคำศัพทที่พบบอยในขอสอบ คำศัพทเหมือน และคำตรงขาม การใช Prefix , Suffix รวมท้ัง

การเดาคำศัพทในบริบท (contextual ) ท่ีตางกัน 

3. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการสนทนาตามสถานการณท่ีตางกัน 

4. ใชเทคนิคการอานในการทำขอสอบแบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหาความคิดหลัก 

 ( Main Idea)  หัวเรื่อง  (Topic) ชื่อเรื่อง ( Title ) การสรปุ  ( Inference )ความมุงหมาย  

( Purpose ) ได 

5. เข าใจประโยค Sentence Structure และกฎไวยากรณภาษาเพ ื ่อว ิ เคราะห ข อสอบในส วน Error  

Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30243       รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0  หนวยกิต                                  
  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ศึกษาคำสั่ง ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปายประกาศเตือนภัยตางๆ ยาและการใชยา อานออกเสียงไดอยางถูกตองตาม

หลักการอานตามพจนานุกรม จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงและการอาน พูดและเขียนสรุปแกนสาระท่ีได

จากการวิเคราะหเรื่อง ขาวเหตุการณ   

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความ 

เขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำท่ีฟงหรืออาน  

2. อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน  

3. จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงหรืออาน  

4. พูดและสรุปใจความสำคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาวเหตุการณ                   
 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30244      รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0  หนวยกิต                                   
  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ศึกษาคำสั่ง ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปายประกาศเตือนภัยตางๆ ยาและการใชยา อานออกเสียงไดอยางถูกตองตาม

หลักการอานตามพจนานุกรม จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงและการอาน พูดและเขียนสรุปแกนสาระท่ีได

จากการวิเคราะหเรื่อง ขาวเหตุการณ   

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความ 

เขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. ปฏิบตัิตามคำสั่ง คำแนะนำท่ีฟงหรืออาน  

2. อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน  

3. จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงหรืออาน  

4. พูดและสรุปใจความสำคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาวเหตุการณ                   
 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30253   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5  หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบประวัติสวนตัวเพ่ือใชในการศึกษาตอ และการสมัครงาน เขียนบรรยายชีวิตประจำวัน

ตนเอง สำนวนสุภาษิตท่ีใชโดยท่ัวไป และในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ รวมถึงการศึกษาบท

กวีเพ่ือนำไปใชในการทำงานดานธุรกิจ เชน เชน การสมัครเรียนตอ สมัครงาน ติดตอธุรกิจทางออนไลน รวมถึงการขายสินคา

บนโลกอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชพี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30254   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5  หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบประวัติสวนตัวเพ่ือใชในการศึกษาตอ และการสมัครงาน เขียนบรรยายชีวิตประจำวัน

ตนเอง สำนวนสุภาษิตท่ีใชโดยท่ัวไป และในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ รวมถึงการศึกษาบท

กวีเพ่ือนำไปใชในการทำงานดานธุรกิจ เชน เชน การสมัครเรียนตอ สมัครงาน ติดตอธุรกิจทางออนไลน รวมถึงการขายสินคา

บนโลกอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30293  รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความ

ม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึง

สามารถสื่อสารไดท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30294    รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความ

ม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึง

สามารถสื่อสารไดท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลอื และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30261    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 1        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกเสียงในระบบเสียงจีนกลางคำศัพท กลุมคำ ประโยคท่ีใชในชีวิตประจำวัน  และสำนวน

ภาษาท่ีใชในการพูดหรือเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

         ฝกทักษะการอาน  การฟงและการพูดบทสนทนาสั้นๆท่ีมีความหมายเก่ียวกับการอวยพรวันเกิด การถามตอบเรื่องสี 

สภาพอากาศ การถามทอง และการเรียนรูวัฒนธรรมจีนดานการถักเชือกจีน ฝกตั้งประโยคคำถามและคำตอบเก่ียวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำวัน เพ่ือน สิ่งแวดลอมใกลตัว   

เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆของภาษาจีนกับภาษาไทย  สามารถ

นำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

          โดยจัดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง นำความรูทักษะกระบวนการไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการทำงาน  ใฝเรียนรูและมีความรับผิดชอบ 

 การวัดผลและการประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองวัด  

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30262    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 2        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอาน บทความ บทสนทนา เรื่อง

สั้น  เรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ  เขียนแสดงความตองการ  เสนอ  ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ  ในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม เก่ียวกับ การกลาวการขอโทษ 

การบอกรสชาดอาหาร และการฝกรองเพลง 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานและเขียน  มีทักษะในการใชภาษาจีนในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค  มี

สุนทรียภาพ  นำไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนเห็นคุณคาภาษาและวัฒนธรรมจีน        

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

รวม  5 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ 30283   รายวิชา ภาษาจีน 3                           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเท   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1    เวลา 120  ช่ัวโมง จำนวน  3 หนวยกิต   

___________________________________________________________________________ 

ศึกษาการอานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และพูดโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองสนทนาโตตอบ สอบถาม

เก่ียวกับการกระทำ ณ ขณะนั้นของคูสนทนาอยางงายเปนภาษาจีนและบทสนทนาถามทุกขสุข  ใชประโยคคำถามและ

ประโยคคำสั่งอยางงายๆ ได เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีตอสังคม คิดคำนวณเงินโดยนำความรูวิชาคณิตศาสตรมา

ประยุกตใช รวมถึงการถามราคาสินคา ตอรองราคาเปนภาษาจีน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา เพ่ือนำมาประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนอยางสม่ำเสมอ และนำความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน  

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสารถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการเรียนรูดวยภาษาจีนในรปูแบบ

ตางๆ ได 

 

 ผลการเรียนรู 

 1. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และพูดโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองได 

 2.สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับการกระทำ ณ ขณะนั้นของคูสนทนาอยางงายเปนภาษาจีน  

3.คิดคำนวณเงินโดยนำความรูวิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใชได รวมถึงการถามราคาสินคา ตอรอง 

  ราคาเปนภาษาจีนได 

4.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

 

 รวม   4   ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ 30284  รายวิชา ภาษจีน 4                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  120 ช่ัวโมง จำนวน  3  หนวยกิต   

___________________________________________________________________________ 

ศึกษาการอานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และพูดอวยพรวันเกิดเปนภาษาจีนสนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับ วัน 

เวลา การเดินทาง เปนภาษาจีนใชประโยคคำถามและประโยคคำสั่งอยางงายๆ ได เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีตอสังคม 

สามารถบอกทิศทางของสถานท่ีตางๆเปนภาษาจีน โดยนำความรูวิชาสังคมศึกษามาประยุกตใชได  ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา เพ่ือนำมาประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน ท้ังเหตุการณจำลองในหองเรียนและเหตุการณจริงใน

ชีวิตประจำวัน  

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความตองการของตัวเอง ถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีนได 

 

ผลการเรียนรู 

 1.สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับ วัน เวลา การเดินทาง เปนภาษาจีน 

 2.อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค กลาวคำชมเชย และพูดอวยพรวันเกิด เปนภาษาจีนได 

3.บอกทิศทางของสถานท่ีตางๆเปนภาษาจีน โดยนำความรูวิชาสังคมศึกษามาประยุกตใชได  

4.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 

 

 รวม   4    ผลการเรียนรู  
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ30293         รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  80  ช่ัวโมง  จำนวน  2.0  หนวยกิต 

           ศึกษาเก่ียวกับหลักการสนทนา ท่ีใชในชีวิตประจำวันไดแกการพูดถึงสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ การตอนรบัแขกท่ีมา

จากตางประเทศ รวมถึงการไปเปนแขกท่ีประเทศเจาของภาษา การสนทนาในโรงแรม การตอสายโทรศัพท  และสำนวนภาษา

ท่ีใชในการพูดหรือเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยคชนิดตางๆของภาษาจีนกับภาษาไทย  สามารถนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

          โดยจัดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง นำความรูทักษะกระบวนการไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการทำงาน  ใฝเรียนรูและมีความรับผิดชอบ การวัดผลและการ

ประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ี

ตองวัด  

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความตองการของตัวเอง ถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีนได 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ 30294         รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว4  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเท   

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน  2.0  หนวยกิต 

ศึกษาการจับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอาน บทความ บท

สนทนา   เรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ  พูดถึงรสชาติของอาหาร  ใน

สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม เก่ียวกับ เรื่องในหองเรียน การกลาวคำขอโทษ เพลง การถามเสนทาง 

การถามถึงท่ีอยู 

 โดยการอานการเขียนและสื่อสารสนทนากับเจาของภาษาเม่ือมีการออกไปทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ   มี

สุนทรียภาพ  นำไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนเห็นคุณคาภาษาและวัฒนธรรมจีน        

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความตองการของตัวเอง ถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีนได 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30263     รายวิชา ภาษาญ่ีปุน3       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1     เวลา 120 ช่ัวโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต 

 

 ศึกษาการพูดคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายท่ีฟง  และอาน  อธิบายหรือเขียนประโยคและ

ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน  รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ให

สัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน  จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอานสั้นๆ  

และเรื่องเลา  เลือกและใชคำขอรอง  ใหคำแนะนำ  คำขออนุญาต  คำชี้แจง  และคำอธิบายตามสถานการณอยางถูกเหมาะสม 

พูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆอยาง

เหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธบิาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม  พูด

และเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  สิ่งแวดลอมใกลตัว  และประสบการณ  พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว  พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ  ใชภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางอยางสุภาพ  เหมาะสม

กับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน  เขารวม  แนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ  ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน  อธิบาย

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุนกับของ

ไทย  คนควา  รวบรวม  และสรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอ

ดวยการพูดหรือเขียน  รวมท้ังใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  และ

ชุมชน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 
 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน  

2. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

3. เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบาย ไดอยางคลองแคลว 

4. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน

สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม 

5. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

6. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจของ

สังคม 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคมและโลก พรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ   

8. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และคำกริยา ทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม

ของญี่ปุน 

9. ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน 

10. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางเหมาะสม 

11. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยู

ของญี่ปุนกับของไทย 

12. คนควา  รวบรวม  และสรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และ

นำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

13. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

14. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30264        รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 4                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2             เวลา 120 ช่ัวโมง จำนวน  3.0 หนวยกิต     

 

 ศึกษาการพูดคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายที่ฟงและอาน  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง 

คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายที่ฟงและอาน  สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความ

ชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึก

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว  กิจกรรม  และประสบการณอยางมีเหตุผล  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญที่ไดจากเรื่องราว  

กิจกรรม  เหตุการณที่อยูในความสนใจ  ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน  

เขารวม  แนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ  บอกความแตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยค  ขอความ  การลำดับคำตามโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนและภาษาไทย  อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุนกับของไทย  คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ใชภาษา

สื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน  ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน  

คนควา  สรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  รวมทั้งเผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารของโรงเรียน  

ชุมชน  เปนภาษาญี่ปุน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 
 

ผลการเรียนรู 
 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน 

2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และนิทานถูกตองตามหลักการอาน 

3. สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณในชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสารอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน

สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆกิจกรรม ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ อยางมีเหตุผล 

6. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญท่ีไดจากเรื่องราว  กิจกรรม  เหตุการณท่ีอยูในความสนใจ 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน 

8. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางเหมาะสม 

9. บอกความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค  ขอความ  การลำดับคำตามโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

10. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยู

ของญี่ปุนกับของไทย 

11. คนควา  รวบรวม  และสรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และ

นำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

12. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

13. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

14. เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารของโรงเรียน  ชุมชน  เปนภาษาญี่ปุน 

 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30273 รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรยีนท่ี 1       เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาการเขียนอธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ รวมท้ังระบุและ

เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน  พูดและเขียนนำเสนอขอมูล กิจวัตรประจำวัน 

และประสบการณ  จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอานสั้นๆ  และเรื่องเลา  แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว    จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอาน

สั้นๆ  และเรื่องเลา พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว  พรอมทั้งใหเหตุผล

สั้นๆ  รูจักเลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ  คำขออนุญาต  คำชี้แจง  และคำอธิบายตามสถานการณอยางถูกเหมาะสม  

โดยใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน   

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานอุตสาหกรรมโรงแรมและการเดินทาง เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพื่อสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
 

ผลการเรียนรู 

1. เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง  และคำอธิบายตามสถานการณอยางถูกเหมาะสม 

2. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อ

ท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

3. พูดและเขียนนำเสนอขอมูล กิจวัตรประจำวัน และประสบการณ 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน 

5. จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอานสั้นๆ  และเรื่องเลา 

6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว  พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ 

 

 รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30274 รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 2        เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต  

 

ศึกษาวิธีการพูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอาน  การ

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายท่ีฟงและอาน  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึกของ

ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว  กิจกรรม  และประสบการณอยางมีเหตุผล แสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  รวมถึงการอานออกเสียงคำ  กลุมคำ  ประโยค  

ขอความ  และบทอานสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน   

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานบริการทางการแพทยและสุขภาพ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
 

ผลการเรียนรู 

 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายท่ีฟงและอาน 

2. อานออกเสียงคำ  กลุมคำ  ประโยค  ขอความ  และบทอานสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ

ตางๆอยางเหมาะสม 

5. สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณในชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสาร

อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

6. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว  กิจกรรม  และประสบการณอยางมีเหตุผล 

 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30231      รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 5    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 60  ช่ัวโมง  จำนวน 1.5    หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30232     รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 6    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 2                       เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5    หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ30236   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ             

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20 ช่ัวโมง  1.5  หนวยกิต                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาคำศัพท สำนวน ในการการฟง การอาน แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับประเด็นปญหาใน

สถานการณท่ีกำหนด หลักการสนทนา โตตอบเก่ียวกับการศึกษาตอ การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ การตีความ 

วิเคราะห และสรุปความจากเนื้อหาท่ีอาน และหลักการเดาความหมายของคำศัพทและสำนวนท่ีพบในบทความหรือ

สถานการณตางๆ 

โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การตีความ วิเคราะห อธิบาย บรรยาย สรุป แลกเปลี่ยนความรู 

นำเสนอขอมูล โดยมุงเนนความสามารถในการสื่อสาร การอานดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค 

เพ่ือใหนักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีมารยาทในการฟงและการพูด และเห็นคุณคาในการนำความรู

ไปใชประโยชนในการศึกษาตอ 

ผลการเรียนรู  

1. พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับประเด็นปญหาในสถานการณท่ีกำหนดได 

2. สนทนาเก่ียวกับการศึกษาตอ การสมัครงาน และการประกอบอาชีพได 

3. ฟงเรื่องราวเก่ียวกับสถานการณท่ีกำหนด และสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 

4. อานเรื่องราวเก่ียวกับสถานการณท่ีกำหนด และสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 

5. บอกความหมายและหลักการเดาความหมายของคำศัพทและสำนวนท่ีพบในบทความหรือสถานการณตางๆได 

6. บอกความหมายของ กราฟ ตาราง สัญลักษณ ปายนิเทศ และคำแนะนำตางๆไดเปนอยางดี 

7. ตีความ วิเคราะห และสรุปความจากเนื้อหาท่ีอานได 

 

รวมผลการเรียนรู  7  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ30236   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรยีนท่ี 2                                      เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะหหลักไวยากรณท่ีสำคัญ ความเหมือนและความแตกตางของโครงสรางทางภาษา หลักไวยากรณ 

ระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติสวนตัว และเขียนใบสมัครในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ เทคนิค

ตางๆในการทำขอสอบ GAT / O-net และ วิชาสามัญ 

โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การตีความ วิเคราะห อธิบาย บรรยาย สรุป แลกเปลี่ยนความรู 

นำเสนอขอมูล โดยมุงเนนความสามารถในการอานและเขียนดวยเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค 

เพ่ือใหนักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน และเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชประโยชนในการศึกษาตอ 

 

ผลการเรียนรู  

1.  อธิบาย ยกตัวอยาง และตอบคำถามเก่ียวกับการใชหลักไวยากรณได 

2. บอกความเหมือนและความแตกตางของโครงสรางทางภาษา หลักไวยากรณ ระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได 

3. เขียนประวัติสวนตัว และเขียนใบสมัครในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได 

4. วิเคราะหและใชเทคนิคตางๆในการทำขอสอบ GAT / O-net และ วิชาสามัญได 

 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

                                        คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ 30245     รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 1                           เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกการใชคำศัพทสำนวน คำบรรยาย ขอความโฆษณาประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ีใชในการแสดงความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต เทคโนโลยีท่ีใชในครัวเรือน การดูแลสุขภาพรางกาย และการปฏิบัติตอสัตวโลก 

 โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามคำแนะนำและคำบรรยายท่ีฟงและอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความให

สัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอานศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางศัพทในภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา

ทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสมรวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ี

ฟงหรืออานออกแบบ สรางสรรค จับใจความสำคัญวิเคราะหความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและ

อานพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของหุนยนต เทคโนโลยีท่ีใชในครัวเรือน การดูแลสุขภาพรางกาย และการปฏิบัติ

ตอสัตวโลก 

การใหเหตุผลตางๆประกอบคำอธิบายโดยใชภาษาอังกฤษและผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณเหมือนจริง

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางศัพทในภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสม 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ตัดสินใจอยางชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหม่ันเพียร ทำงานเต็ม

ความสามารถ มีวามอดทน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชื่อม่ันในตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษไมวาจะเปนตอการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

ผลการเรียนรู 

1.   วิเคราะหคำศัพท สำนวนจากเรื่อง Living with Robots, A New Member of the Familyและ 

     Live Longer 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่องการใชชีวิตกับหุนยนตได 

3.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบขอดีขอเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอยางสรุปความเก่ียวกับหุนยนตได 

4.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่อง Living Longer ได 

5.  บอกความหมายคำศัพทสำนวนจากอานเรื่อง Can We Afford to Live Longer?, 

     Standing Up for Animals และ People for Animals Rights 

6.  ใชภาษาอังกฤษในการตีความขอดีขอเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอยางเก่ียวกับ  

    Can We Afford to Live Longer ได                

7.  ใชภาษาอังกฤษในการวิเคราะห สรางสรรค แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและ   

    ยกตัวอยางประกอบจากเรื่อง Standing Up for Animals ได 

8.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ ความเหมือนความตาง คิดออกแบบ ตีความสรุปเรื่องราว  

    ประเด็นสำคัญ และแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลเก่ียวกับการเรียกรองสิทธิเพ่ือสัตวได 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

                                                     คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ 30246      รายวิชาการอานเชิงวิเคราะห 6         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2                          เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกการใชคำศัพทสำนวน คำบรรยาย ขอความประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

แสดงความรูสึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ีใชในการแสดงความตองการคำศัพทสำนวน

ประโยคท่ีเก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและสูญหายของภาษา ความงาม และการนำสัตวมาทำเปนอาหาร 

 โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามคำแนะนำและคำบรรยายท่ีฟงและอานศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางศัพทใน

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสม อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความ

เรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรือ

อาน คิดออกแบบ สรางสรรค จับใจความสำคัญวิเคราะหความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน

พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางขอดีและขอเสีย สาเหตุและผลกระทบ ของการเพ่ิมข้ึนและสูญหายของภาษา 

ความงาม ภาวะโลกรอน และการนำสัตวมาทำเปนอาหารการใหเหตุผลตางๆประกอบคำอธิบายโดยใชภาษาอังกฤษและ

ผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณเหมือนจริงเพ่ือจะไดนำไปใชในชีวิตจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ตัดสินใจอยางชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหม่ันเพียร ทำงานเต็ม

ความสามารถ มีวามอดทน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชื่อม่ันในตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษไมวาจะเปนตอการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป  

ผลการเรียนรู 

1.   วิเคราะหคำศัพท สำนวนจากเรื่อง The Rise and Fall of Languages, The Killer Language และ 

     Improving on Nature? 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการแยกแยะขอความท่ีเปนจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น สรุปความ ยกตัวอยาง  

    จากเรื่องการเพ่ิมข้ึนและสูญหายไปของภาษา  

3.  ใชภาษาอังกฤษในการวิเคราะหขอความท่ีเปนจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็นสรุปความ 

    ยกตัวอยางจากเรื่องภาษาเพชฌฆาต 

4.  ใชภาษาอังกฤษในการสรุปประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและ 

    ยกตัวอยางประกอบจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงธรรมชาต ิ

5.  บอกความหมายคำศัพท สำนวนจากเรื่อง The Never-Ending Desire for Beauty, Hotter and Hotter 

    และ Meat Made Man 

6.  ใชภาษาอังกฤษในการสรุปประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและ 

    ยกตัวอยางประกอบจากเรื่องความตองการทางความงามไมมีท่ีสิ้นสุดได 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

7.  ใชภาษาอังกฤษในการคิดออกแบบ สรางสรรค จับใจความสำคัญวิเคราะหความเก่ียวกับอาหารท่ีทำจาก 

    สัตวได 

8.  ใชภาษาอังกฤษในการระบุขอความท่ีเปนจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น สรุปเรื่องราว ประเด็นสำคัญ  

    แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลหาสาเหตุและผลลัพธเก่ียวกับสัตวได 

 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30255   รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาหลักการใชไวยกรณ การใชเครื่องหมายวรรคตอน ความเหมือนและความแตกตางในการใชเครื่องหมาย ความ

แตกตางระหวางโครงสราง รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ องคประกอบของภาษาในแตละประเภท 

หลักการเขียนขอมูล รายงาน และขอเสนอเชิญชวน และหลักการเขียน Curriculum Vitae 

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนสื่อความในหลักการและรูปแบบ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจประเภทตางๆ และเรียนรูคำศัพท

ท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียวและธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความ

เชื่อตามบริบทของทองถ่ิน ฝกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียวและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน ถายทอด/ สื่อความหมาย แนวคิดและขอมูลตางๆ 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสำคัญในการเขียน

ภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพหรือตามความสนใจ สามารถอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการใชไวยากรณ ความแตกตางระหวางโครงสรางในกาลตางๆ ได  

2. เขียนสื่อความในสถานการณตางๆ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณ  

3. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการใชเครื่องหมายวรรคตอน ความเหมือนและความแตกตางในการใชเครื่องหมาย ใน

ประโยคตางๆได  

4. เขียนสื่อความในรูปแบบตางๆโดยใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง  

5. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆได 

6. เขียนสื่อความในรูปแบบตางๆตามสถานการณท่ีกำหนดใหได 

7. อธิบาย/เปรียบเทียบ องคประกอบของภาษาในแตละประเภท และนำความรูไปเขียนสื่อความไดถูกตอง8. เขียน

ขอมูล รายงาน และขอเสนอเชิญชวนในสถานการณตางๆได 

9. อธิบายหลักการเขียน CV และเขียน CV ไดถูกตอง 

 

รวม  9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30256   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 2                            เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการแกไขประโยค ขอความใหถูกตองตามหลักไวยากรณ การเขียนสรุปขอมูล ใจความสำคัญในการนำเสนอ

สินคา การเขียนถอดความจากสื่อท่ีไมใชความเรียงออกมาเปนความเรียง การเขียนรูปแบบ โครงสราง ขอความสื่อท่ีมีความ

ซับซอนในพ้ืนท่ีโฆษณา การเขียนเปรียบเทียบและขอแตกตางของสินคา การเขียนสื่อความในเชิงธุรกิจโดยใชเคล็ดลับ 

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เรื่องราวและการเรียนรูคำศัพทท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของ ฝก

เขียนประโยค รวบรวมประโยคเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอมูลในเชิงธุรกิจ   

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสำคัญในการเขียน

ภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพหรือตามความสนใจ สามารถอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนแกไขประโยค ขอความตางๆ ใหถูกตองตามหลักไวยากรณได  

2. เขียนสรุปขอมูล ใจความสำคัญในการนำเสนอสินคาไดถูกตองและครอบคลุม 

 3. เขียนถอดความจากสื่อท่ีไมใชความเรียงออกมาเปนความเรียงท่ีเขาใจงายข้ึน 

4. เขียนรูปแบบ โครงสราง ขอความสื่อท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ในพ้ืนท่ีโฆษณาตางๆได 

5. เขียนเปรียบเทียบและขอแตกตางของสินคาประเภทตางๆได 

6. เขียนสื่อความในเชิงธุรกิจโดยสามารถใชเคล็ดลับในการเขียนไดถูกตอง 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30295     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 1                               เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรบัการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30296      รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 2                     เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30263    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 3        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ศึกษาหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง  ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคลเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน  ความเหมือนและความแตกตางระหวาง

การออกเสียงประโยคชนิดตางๆของภาษาจีนกับภาษาไทย   บทสนทนาในรานอาหาร รานเครื่องดื่ม การซ้ือของ และการ

พิมพภาษาจีน 

         ฝกทักษะการออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยคและขอความงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน พูด

โตตอบดวยคำสั้นๆ งาย ๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และสถานการณในชีวิตประจำวัน 

เขียนภาพ แผนผังและตารางแสดงขอมูลตาง ๆ เพ่ือสรุปใจความสำคัญจากเรื่องท่ีไดฟงหรืออาน 

         การใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม  นำเสนอ และสรุปความรู หรือขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรู

ตางๆในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  โดยจัดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง นำความรูทักษะกระบวนการไปใช

ในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการทำงาน  ใฝเรียนรูและมีความ

รับผิดชอบ 

 การวัดผลและการประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองวัด  

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30264    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 4        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอาน อธิบาย

และเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ท่ีอาน จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุป

ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ จากการฟง การอาน และการสนทนา และ

เขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เรื่องท่ีอยูในความสนใจ เรื่องใกลตัว ประสบการณ สถานการณตาง ๆ 

เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและ

ใหขอมูลในสถานการณตาง ๆ บรรยายและสรุปใจความสำคัญเก่ียวกับเรื่องราว ขอมูล เหตุการณใกลตัว และเรื่องราวใน

ทองถ่ิน เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาททางสังคมของเจาของ

ภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยาง

เหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางโครงสรางสำนวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและ

ของเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษในการคนควา สืบคนความรูขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน แลวนำเสนอดวย

การพูดและเขียน  

            โดยใชทักษะ กระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ กระบวนการคิด

วิเคราะห กระบวนการศึกษาคนควา และสืบคนขอมูล   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาจีนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม สามารถใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา  สืบคน รวบรวมขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ แลว

นำมาสรุปเปนองคความรู และสามารถนำความรูไปใชประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธในการศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพไดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30271    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 1       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูเรียนท่ีมีแผนการจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเนนไปท่ีการพัฒนา

ทักษะท่ีจำเปนตอการนำไปใชในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  โดยการศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาจีนกลาง ทบทวนพิน

อิน เรียนรูคำศัพทเพ่ือสรางประโยคคำถาม ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ ในระดับภาษาท่ีซับซอนสูงข้ึน ฝกฝนการทำ

ขอสอบ 

ศึกษาวิเคราะหขอสอบเขามหาวิทยาลัยตางๆ ดวยขอสอบ HSK  ใหเขาใจและสามารถนำไปใชไดจริงในการสอบ 

โดยใชทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นคุณคาของการ

นำความรูไปใชในการศึกษาตอ 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตางๆเชน ไวยากรณ , การซ้ำคำ , การใชคำกริยาวิเศษณ , บทสนทนา , การสราง 

    ประโยค 

2. บอกความหมายคำศัพทท่ีพบบอยในขอสอบ คำศัพทเหมือน และตรงขาม  รวมท้ังการเดาคำศัพทในบริบท          

    ท่ีตางกัน 

3. ใชเทคนิคการอานในการทำขอสอบแบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหาความคิดหลัก , หัวเรื่อง , ชื่อเรื่อง การแทน 

    สรรพนาม , การสรุป 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผล และยกตัวอยางประกอบ 

    เก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน 

5. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการสนทนา ตามสถานการณท่ีตางกัน 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30272    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 2       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูเรียนท่ีมีแผนการจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเนนไปท่ีการพัฒนา

ทักษะท่ีจำเปนตอการนำไปใชในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  โดยการศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาจีนกลาง ทบทวนพิน

อิน เรียนรูคำศัพทเพ่ือสรางประโยคคำถาม ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ ในระดับภาษาท่ีซับซอนสูงข้ึน ฝกฝนการทำ

ขอสอบ 

ศึกษาวิเคราะหขอสอบเขามหาวิทยาลัยตางๆ ดวยขอสอบ PAT 7.4  ใหเขาใจและสามารถนำไปใชไดจริงในการสอบ 

โดยใชทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นคุณคาของการ

นำความรูไปใชในการศึกษาตอ 

ผลการเรียนรู 

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนของการเรียนรูภาษาจีนในการแสวงหาความคู การเขาสูสังคม 

   และอาชีพ 

2. อาน เขียน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอการประกอบอาชีพ การสมัครงาน ท้ังสถานการณ     

    จำลอง และสถานการณจริง 

3. สามารถใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู ขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลง      

    เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

4. บอกความแตกตางระหวางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยคและนำไปใชไดอยางถูกตอง  

    เหมาะสม 

5. สรางสรรคภาษาจีนในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใชคำศัพท สำนวน  

    โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคัส 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30285   รายวิชาภาษาจีน 5                           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  120  ช่ัวโมง                  จำนวน  3.0  หนวยกิต 

  

ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษร  สระ  วรรณยุกต  อานออกเสียงตัวอักษร  คำ  กลุมคำ ประโยค  ขอความ  บท

สนทนา  พูดและเขียนคำ  กลุมคำประโยค  บทความจากการฟงและอานเก่ียวกับตนเอง  สิ่งใกลตัว  เพ่ือน ครอบครัว  บอก

ความเหมือนและแตกตางของเสียงตัวอักษร  คำ  กลุมคำ  ประโยคขอความของภาษาจีนและภาษาไทย  ตอบคำถามเก่ียวกับ

ใจความสำคัญของเรื่อง  จากการฟงและอาน  ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆในหองเรียน  คำแนะนำ  คำขอรอง  สนทนาโตตอบ

ประโยคสั้นๆในการสื่อสารระหวางบุคคลได  สามารถทักทาย  กลาวลา  ขอโทษ  สามารถพูด เขียนแสดงความตองการและ

ใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและบุคคลใกลตัวไดเชน  บอกชื่อ  อายุ  รูปราง  สวนสูง  แสดงความรูสึกเก่ียวกับสิ่งตางๆใกลตัว ใช

คำศัพท  สำนวนภาษาและประโยคตางๆ  ใชถอยคำน้ำเสียง  กริยาทาทางอยางสุภาพ  สามารถบอกความแตกตางระหวาง

ไวยากรณไทยกับไวยากรณจีนไดนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆของเจาของวัฒนธรรม เชน เกม  เพลง  ทาทาง  เทศกาลวัน

สำคัญของเจาของภาษา  เรียนรูความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  เชน  

มัคคุเทศก  ลาม  ธุรกิจการทองเท่ียว  การโรงแรม เปนตน  

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล  การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาจีน สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีเหตุผล   

 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน  

2. ใชประโยคภาษาจีนบอกความชอบทางดานดนตรีไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 3. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับเรื่องฤดูกาล   ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/ เหตุการณ  ประเด็นท่ี

อยูในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ สังคม 

 5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอน

ของภาษา ตางประเทศและภาษาไทย 

 6. วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ เจาของภาษากับ

ของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

  

 7. ใชทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล  การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ 

 8. สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน สามารถนำความรูไป ใชใหเกิด

ประโยชนอยางมีเหตุผล 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30286  รายวิชาภาษาจีน 6                             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  120  ช่ัวโมง                  จำนวน  3.0  หนวยกิต 

  

ศึกษาการคำศัพท  ประโยคเก่ียวกับการทองเท่ียว การติดตอบริษัททัวร  การจองตั๋วเครื่องบินรวมถึงโรงแรมหรือ

หองพักตางๆ  เรียนรูแผนกตางๆในโรงแรม  การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  คำศัพทเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวในแหลงชุมชน   

ซ่ึงสามารถนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  สนทนาเก่ียวกับเรื่องวีซา  ไวยากรณท่ี

เก่ียวกับเนื้อหาในบทเรียน  เชน  ไวยากรณการเปรียบเทียบ  ผลของกริยา  หลักการใชคำลักษณะนาม  คำซ้ำคำ

ลักษณะนาม  เปนตน  เรียนรูวัฒนธรรมการแตงงานของจีน  อานบทความสั้นๆท่ีกำหนดให  สำนวนภาษาและประโยคตางๆ  

ใชถอยคำน้ำเสียง  กริยาทาทางอยางสุภาพ  สามารถบอกความแตกตางระหวางไวยากรณไทยกับไวยากรณจีนได  นักเรียน

เขารวมกิจกรรมตางๆของเจาของวัฒนธรรม เชน เกม  เพลง  ทาทาง  เทศกาลวันสำคัญของเจาของภาษา 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล  การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาจีน สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีเหตุผล   

 

ผลการเรียนรู 

1. เลือกและใช คำขอรอง  ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบายในสถานการณตางๆ2. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนใน

การฟง พูด  อาน เขียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณได 

 3. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและ

อานอยางเหมาะสม 

 4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน  

คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ตางประเทศและภาษาไทย 

 5. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

6. สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน สามารถนำความรูไป ใชใหเกิด

ประโยชนอยางมีเหตุผล 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30265    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 5             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 120 ช่ัวโมง จำนวน 3.0 หนวยกติ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษาการอานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และนิทานถูกตองตามหลักการอาน ปฏิบัติ

ตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยายท่ีฟงและอาน อธิบายและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความ

เรียงรูปแบบตางๆที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรือ

อาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็น จากการฟงและอานบทอาน บทสนทนา 

นิทานงายๆและเลาเรื่องพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว 

ประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำคำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบายไดอยางคลองแคลว พูดและเขียนแสดงความตองการขอ

และเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยาง

เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรม 

ขาว เหตุการณ และสถานการณท่ีอยูในความสนใจ 

ของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคม 

และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุน

อยางเหมาะสม วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับ

ของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 

สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน    

 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 

 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน  

2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และนิทานถูกตองตามหลักการอาน 

3. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใช

ความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

4. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟงและอานบทอาน บทสนทนา 

นิทานงายๆและเรื่องเลา พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

5. สนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
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6.  เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบาย ไดอยางคลองแคลว 

7.  พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ

จำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม 

8. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

9. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสระท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณท่ีอยูความ

สนใจของสังคม 

10. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคมและโลก พรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ   

11. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางเหมาะสม 

12. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของญ่ีปุนกับของไทย 

และนำไปใชอยางมีเหตุผล 

13. คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆและนำเสนอดวยการพูดและการเขียน 

14. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู   
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30266    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 6                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 120 ช่ัวโมง   จำนวน 3.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการอธิบายและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรปูแบบตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุและ

เขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และ

แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ 

ขาว/เหตุการณ อยางมีเหตุผล พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ 

เรื่องและประเด็นตางๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ

เหตุการณทั้งในทองถิ่น สังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง

เหมาะสมกับระดับบุคคลโอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิตความคิด 

ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวญี่ปุน อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสราง

ประโยค ขอความสำนวน และบทกลอนของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง

หรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควารวบรวม

วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ินหรือประเทศเปนภาษาญี่ปุน 

 โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 

สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน    

 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 
 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใช

ความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

2. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆกิจกรรม ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ อยางมีเหตุผล 

3. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจของ

สังคม 

4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคมและโลก พรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ   

5. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และคำกริยา ทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม

ของญี่ปุน 

6. อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวญี่ปุน 
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7. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน และบทกลอนของภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

8. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย และ

นำไปใชอยางมีเหตุผล 

9. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

10. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

11. เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน หรือประเทศเปนภาษาญี่ปุน 

 

รวมท้ังหมด 11 ผลการเรียนรู   
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30275 รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 5   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 80 ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หนวยกิต  

 

       ศึกษาวิธีการปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย ท่ีฟงและอาน รวมถึงอธิบายและเขียนประโยค 

ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อ 

และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย และนำไปใชอยางมีและคนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียนเหตุผล 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงธุรกิจและบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย ท่ีฟงและอาน 

2. อธิบายและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุและ 

    เขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

3. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุน 

    กับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล 

4.คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจาก   

    แหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียนเหตุผล 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30276   รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 2                     เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต  

 

ศึกษาวิธีการสนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวประสบการณ เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำ

คำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบายไดอยางคลองแคลว พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณที่ฟง และเลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคลโอกาส 

สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุนใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควารวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู

หรือขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพได 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน  มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงธุรกิจและบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพื่อสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และท่ี

สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 

  

ผลการเรียนรู 

1. สนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำคำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบายไดอยางคลองแคลว 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ 

    ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

4.เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคลโอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

ญี่ปุน 

5.ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควารวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรู 

ตางๆ ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 อ21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

อ21102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 อ22101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

อ22102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 อ23101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ23102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

อ202291  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ202292  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ202221  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ญ20221   ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

อ202293  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ202294  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ20227    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 1    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

จ20228    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20227    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 1  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20228    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 2  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

 

 

 

 

 



179 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

อ202295  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ202296  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ20229    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

จ20230    ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 4    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20229    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 3  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ญ20230    ภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงทองเท่ียว 4  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ21101     รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี    1     ภาคเรียนท่ี  1   จำนวน  1.5  หนวยกิต  เวลา   60   ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 My World ต1.1 ม.1/3 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/3 

ต1.3 ม.1/3 

 

ต2.1 ม.1/1 

 

ต3.1 ม.1/1 

 

ต4.1 ม.1/1 

 

 

 

 

- เขาใจและตีความเรื่องท่ีอาน

จากสื่อประเภทตางๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มีทักษะการสื่อสารทางภาษา ใน

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

- นำเสนอขอมูลขาวสาร 

ความคิดรวบยอดและความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด

และการเขียน 

- เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษากับวัฒนธรรมเจาของภาษา

และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

- ใชภาษาตางประเทศในการ

เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรูและเปด

โลกทัศนของตน 

-  ใชภาษาตางประเทศใน

สถานการณตางๆ ท้ังใน

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

12 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

2 Around Town ต1.1 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/2 

ต.1.1 ม.1/3 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/2 

 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.1 ม.1/2 

ต2.2 ม.1/2 

 

ต3.1 ม.1/1 

 

- เขาใจและตีความเรื่องท่ีอาน

จากสื่อประเภทตางๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

- มีทักษะการสื่อสารทางภาษา 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

-นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิด

รวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง

ตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

- เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษากับวัฒนธรรมเจาของภาษา

และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

- เขาใจความเหมือนและความ

แตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และ

นำมาใชอยางถุกตองและ

เหมาะสม 

- ใชภาษาตางประเทศในการ

เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรูและเปด

โลกทัศนของตน 

 

 

 

 

 

 

 

12 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

3 School Day ต1.1 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/2 

ต.1.1 ม.1/3 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.2 ม.1/4 

ต1.3 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/2 

 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.1 ม.1/3 

 

ต3.1.ม.1/1 

- เขาใจและตีความเรื่องท่ีอาน

จากสื่อประเภทตางๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

- มีทักษะการสื่อสารทางภาษา 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

- นำเสนอขอมูลขาวสาร 

ความคิดรวบยอดและความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด

และการเขียน 

- เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษากับวัฒนธรรมเจาของภาษา

และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

- ใชภาษาตางประเทศในการ

เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรูและเปด

โลกทัศนของตน 

 

13 15 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Magic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต1.1 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/2 

ต.1.1 ม.1/3 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.2 ม.1/2 

 

 

 

 

- เขาใจและตีความเรื่องท่ีอาน

จากสื่อประเภทตางๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

- มีทักษะการสื่อสารทางภาษา 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิด

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา/ช่ัวโมง คะแนน 

  ต1.3 ม.1/1 

ต1.3 ม1/2 

 

ต2.1 ม1/1 

ต2.1 ม.1/3 

 

ต3.1 ม.1/1 

 

- นำเสนอขอมูลขาวสาร 

ความคิดรวบยอดและความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด

และการเขียน 

-เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษากับวัฒนธรรมเจาของภาษา

และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

- ใชภาษาตางประเทศในการ

เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรูและเปด

โลกทัศนของตน 

 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Out and About! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต1.1 ม1/3 

ต1.1 ม1/4 

ต1.2 ม1/1 

ต1.2 ม1/3 

ต1.3 ม1/1 

 

ต2.2 ม1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เขาใจและตีความเรื่องท่ีอาน

จากสื่อประเภทตางๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

- มีทักษะการสื่อสารทางภาษา 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

- นำเสนอขอมูลขาวสาร 

ความคิดรวบยอดและความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด

และการเขียน 

- เขาใจความเหมือนและความ

แตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และ

นำมาใชอยางถุกตองและ

เหมาะสม 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา(ช่ัวโมง) คะแนน 

  ต4.1 ม1/1 -  ใชภาษาตางประเทศใน

สถานการณตางๆ ท้ังใน

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

  

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ21102  รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี    1     ภาคเรียนท่ี  2   จำนวน  1.5  หนวยกิต  เวลา   60   ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 I always walk to 

school 

 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/5 

ต1.3 ม.1/1 

ต2.1 ม.1/3 

ต2.2 ม.1/1 

ต.1.1 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/2 

ต1.1 ม1/3 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.2 ม.1/4 

ต13 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/3 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

ต4.2 ม.1/1 

- พูดและเขียนบรรยาย

เก่ียวกับรายวิชาและกิจวัตร

ประจำวันท่ีทำในโรงเรียน 

 

 

- พูดและเขียนเก่ียวกับ

กฎระเบยีบท่ีควรทำและไม

ควรทำในโรงเรียน  

 

 

- พูดและเขียนบรรยาย

ลักษณะของเครื่องแบบ

โรงเรียนในเมืองไทยและ

โรงเรียนในตางประเทศ 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There isn’t any ice 

cream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต1.1 ม.1/3 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/2 

ต1.2 ม.1/3 

ต1.2 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/5 

ต1.3 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/3 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต3.1 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

 

-พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับ

จำนวนและปริมาณของอาหาร

ไดอยางเหมาะสมกับลักษณะ

ของอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี 

สาระสำคัญ  

(ช่ัวโมง) 

 

คะแนน 

  ต1.1 ม.1/1 

ต1.1 ม1./2 

ต1.1 ม.1/3 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.2 ม.1/4 

ต3.1 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/1 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต3.1 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

-พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับ

อาหารท่ีชอบและโปรดปราน 

 

- พูดและเขียนบรรยาย

เปรียบเทียบอาหารกลางวันใน

โรงเรียนของนกัเรียนกับของ

โรงเรียนในตางประเทศ 

  

3 I’m sitting in a cafe 

 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/5 

ต1.3 ม.1/1 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/2 

ต1.1 ม.1/3 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.2 ม.1/4 

ต1.3 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/3 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต3.1 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

ต4.2 ม.1/1 

- พูดและเขียนบรรยาย

เก่ียวกับกิจกรรมท่ีกำลัง

ดำเนินอยูในปจจุบัน 

 

- พูดและเขียน ถาม-ตอบ

ขอมูลเก่ียวกับสภาพอากาศท่ี

มีผลตอการทำกิจกรรมท่ีกำลัง

ดำเนินอยู 

- พูดและเขียนบรรยาย

เก่ียวกับสถานท่ีบุคคลท่ีมี

ชื่อเสียงจากเรื่องท่ีฟงหรืออาน

อยางเหมาะสม 

12 15 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

4  We were in 

Manchester 

 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/5 

ต1.3 ม.1/1 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

 

- พูดและเขียนบรรยาย

ขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ

ท่ีเปนอดีตของตนเองและผูอ่ืน 

 

 15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ เวลา(ช่ัวโมง) คะแนน 

  ต1.2 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/2 

ต1.1 ม.1/3 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.2 ม.1/4 

ต1.3 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/3 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

- เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทย 

- พูดและเขียนบรรยาย

เก่ียวกับบุคคลจากเรื่องท่ีฟง

หรืออานอยางเหมาะสม 

 

  

5 What are you doing 

tomorrow 

ต1.1 ม.1/4 

ต1.2 ม.1/5 

ต1.3 ม.1/1 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/1 

ต1.1 ม.1/2 

ต1.1 ม.1/3 

ต1.2 ม.1/1 

ต1.2 ม.1/4 

ต1.3 ม.1/1 

ต1.3 ม.1/3 

ต2.1 ม.1/1 

ต2.2 ม.1/1 

ต4.1 ม.1/1 

ต4.2 ม.1/1 

- พูดและเขียนบรรยายการ

วางแผนทำกิจกรรมของตนเอง

และผูอ่ืน 

 

 

- พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นดวยและไมเห็นดวยได

เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

 

-พูดและเขียนถาม-ตอบ 

เก่ียวกับเรื่องท่ีอานและฟง 

 

 

 

15 20 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ22101             รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3                          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1                          จำนวน   1.5 หนวยกิต  เวลา 60ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 People 

 

 

ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,4,5) 

ต.2.1(ม.2/1) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอาน 

2. พูดและเขียนขอมูลบรรยาย

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ตนเอง บุคคลอ่ืน กิจวัตร

ประจำวันและงานอดิเรก 

12 15 

2 Travel 

 

 

ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1) 

ต.1.3(ม.2/1) 

ต.2.2(ม.2/1) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอาน 

2. พูดและเขียนขอมูลบอกเลา

ประสบการณตนเอง 

10 10 

3 Heroes 

 

 

ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,3) 

ต.1.3(ม.2/1) 

ต.2.2(ม.2/1,2) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอาน 

2. พูดและตอบโตถึงเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนในอดีตได 

3. พูดและเขียนบรรยายถึง

บุคคลสำคัญในอดีตได 

8 10 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

4 Nature 

 

ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,2,4) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอาน 

2. พูดและตอบโตเก่ียวกับ

บุคคลและสภาพแวดลอม

รอบตัวและเรื่องท่ีอาน 

3. พูดและเขียนเปรียบเทียบ

เก่ียวกับบุคคลและ

สภาพแวดลอมรอบตัว 

15 20 

5 Outdoors ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,2,3,4) 

ต.1.3(ม.2/1,3) 

ต.2.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอาน 

15 15 



189 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ต.2.2(ม.2/1,2) 

ต.3.1(ม.2/1) 

ต.4.1(ม.2/1) 

ต.4.2(ม.2/1) 

2. พูดและเขียนตอบโตเก่ียวกับ

เหตุการณท่ีกำลังจะเกิดข้ึนใน

อนาคตหรือแผนการในอนาคต 

3. พูดและเขียนเก่ียวกับสถานท่ี

ตางๆ เขียนอีเมลถึงเพ่ือน 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ22102      รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4                         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                       จำนวน   1.5 หนวยกิต    เวลา 60ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Cyberworld 

 

 

ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,2,4) 

ต.1.3(ม.2/1) 

ต.3.1(ม.2/1) 

ต.4.1(ม.2/1) 

ต.4.2(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับ

รายการทีวี คอมพิวเตอร 

2. พูดและเขียนบอกเลา

เก่ียวกับสิ่งท่ีตองทำ 

3. พูดและเขียนเก่ียวกับ

คำแนะนำและกฎเกณฑตางๆ 

4. พูดและเขียนเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

10 15 

2 Events 

 

 

ต.1.1(ม.2/1,3,4) 

ต.1.2(ม.2/1,4) 

ต.1.3(ม.2/1,2) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับ

เรื่องราวในอดีต 

2. พูดและเขียนบอกเลาถึง

เหตุการณท่ีกำลังเกิดข้ึนในอดีต 

3. พูดและเขียนเพ่ือใหขอมูล

จากเรื่องท่ีอาน  

10 10 

3 Ambition 

 

 

ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,4) 

ต.1.3(ม.2/1) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับ

อนาคต/ อาชีพ 

2. พูดและเขียนเก่ียวกับอาชีพ

ท่ัวไปและอาชีพในฝน 

3. พูดและเขียนเก่ียวกับดนตร ี

4. พูดและเขียนทำนายเก่ียวกับ

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

10 10 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

4 The future 

 

ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,4) 

ต.1.3(ม.2/1) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับ

เทคโนโลยีในอนาคต 

2. พูดและเขียนทำนายเก่ียวกับ

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในโลกอนาคต 

15 20 
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3. พูดและเขียนเก่ียวกับ

เทคโนโลยีในอนาคต 

5 In my life ต.1.1(ม.2/1,4) 

ต.1.2(ม.2/1,4,5) 

ต.1.3(ม.2/1,3) 

ต.4.1(ม.2/1) 

1. เขาใจและจับใจความสำคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับ

ประสบการณ 

2. พูดและเขียนโตตอบเก่ียวกับ

ประสบการณในการทำกิจกรรม

ตางๆ 

3. พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับประสบการณใน

อดีต 

15 15 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ23101                                                         รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3ภาคเรียนท่ี 1                                      จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60 ช่ัวโมง  

 

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Celebrations ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4ต 

1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/5     

ต 1.3 ม.3/1 ม.3/3 

ต 2.1 ม.3/2     

ต 3.1 ม.3/1  

ต 4.1 ม.3/1   

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนเพ่ือให

ขอมูลเก่ียวกับเทศกาลและวัน

สำคัญ 

3. พูดและเขียนเก่ียวกับ

ประสบการณในอดีต  

4. พูดและเขียนเก่ียวกับ

หนาท่ีของตนเองและ

กฎระเบียบตางๆ 

10 10 

2 The Future ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4   

ต 1.2 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4   

ม.3/5  

ต 1.3 ม.3/3 

ต 2.1 ม.3/2      

ต 4.1 ม.3/1   

ต 4.2 ม.3/1 

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนเก่ียวกับ

การศึกษาในอนาคต การ

พยากรณเหตุการณตางๆท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต  

3. การพูดและเขียนเก่ียวกับ

การวางแผน การสัญญาและ

การตัดสินใจ 

10 10 

3 Challenge ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4   

ต 1.2 ม.3/1 ม.3/5     

ต 1.3 ม.3/1  

ต 4.1 ม.3/1 

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนบอกเลา

ประสบการณในการทำ

กิจกรรมตางๆ 

10 15 
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 3. การพูดและเขียนเพ่ือบอก

เลาระยะเวลาของ

ประสบการณท่ีทำ 

คะแนนกลางภาค 15 

4 Teen life ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4

 ต 1.2 ม.3/1 ม.

3/4ต 1.3 ม.3/1 ม.3/3 ต 

4.2 ม.3/1 

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนเก่ียวกับ

เหตุการณท่ีเพ่ิงจะเกิดข้ึน 

 3. การพูดและเขียนเพ่ือ

แสดงความคิดเห็น 

15 15 

5 Well - being ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4

 ต 1.2 ม.3/1 ม.

3/2 ม.3/3 ม.3/4                               

  

ต 4.1 ม.3/1   

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนเพ่ือบอก

เลาความเจ็บปวยและอาการ

ของโรค 

 3. การพูดและเขียนเพ่ือให

คำแนะนำ 

4. การพูดและเขียนอธิบาย

และบรรยาย 

15 20 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวม 60 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ23102      รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                            จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง  

 

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Movie mad ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4

 ต 1.2 ม.3/1 ม.3/3 

ม.3/5 ต 1.3 ม.3/1   

ต 4.1 ม.3/1   

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรือ่งท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนรายงาน

เก่ียวกับขาวและสถานการณ

ตางๆ 

3. การพูดและเขียนรายงาน

เก่ียวกับภาพยนตร 

4. การพูดและเขียนแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาพยนตร 

10 10 

2 Values ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4

 ต 1.2 ม.3/1 ม.3/4 

ม.3/5  

ต 4.2 ม.3/2 

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนเพ่ือสมมติ

สถานการณตางๆ เชน 

อาชญากรรม 

3. การพูดและเขียนแสดง

ความคิดเห็นของตนเองใน

ประเด็นการเมือง 

10 10 

3 Communicating ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4

 ต 1.2 ม.3/2 ม.3/4

 ต 2.1 ม.3/1  

ต 4.1 ม.3/1 

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนเพ่ือบอก

กระบวนการ 

 3. เขาใจภาษาตางๆและบอก

ความหมาย 

10 15 

คะแนนกลางภาค 15 
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4 Cities ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4

 ต 1.2 ม.3/1 ม.

3/4ต 1.3 ม.3/1 

ต 2.2 ม.3/1    

ต 4.1 ม.3/1 

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนบรรยาย

เก่ียวกับเมืองตางๆ 

 3. การพูดและเขียนบรรยาย

เก่ียวกับสถานท่ีสำคัญของแต

ละเมือง 

15 15 

5 In my life ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4

 ต 1.2 ม.3/1 ม.

3/4     

ต 1.3 ม.3/1                          

ต 4.1 ม.3/1   

1. เขาใจและจับใจความ

สำคัญของเรื่องท่ีฟงและอาน      

2. การพูดและเขียนบรรยาย

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ เชน เทคโนโลยีและ

ครอบครัว 

 3. การพูดและเขียนบอกเลา

ถึงสิ่งท่ีเคยทำในอดีตหรือสิ่งท่ี

เคยเกิดข้ึนในอดีต 

4. พูดและเขียนอัตชีวประวัติ

ได 

15 20 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวม 60 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 20291                              รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                                  จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

หนวย

ท่ี 

ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

1 Introduce 8. สนทนาโตตอบขอมูล

เก่ียวกับตนเองและเรื่อง

ตาง ๆ     ใกลตัว 

ประสบการณ  

สถานการณ  ขาว/  

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยู

ในความสนใจของสังคม 

และสื่อสาร อยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

แนะนำตัวทำความรูจักสมาชิก

ในหอง 

10 20 

9. พูดแสดงความตองการ  

เสนอ  ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือในสถานการณ

จำลองหรือสถานการณ

จริงอยางเหมาะสม   

สำนวนภาษาพูด เพ่ือขอขอมูล 

คำแนะนำ การเสนอความ

ชวยเหลือ การตอบรับและ

ปฏิเสธ 

2 

 

Personality 10. พูดเพ่ือขอและ

ใหขอมูล บรรยาย  และ

แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/

ขาว/เหตุการณท่ีฟงอยาง

เหมาะสม 

 

 

 

พูดบรรยายเก่ียวกับตนเองและ

ผูอ่ืน 

8 15 

   

สอบกลางภาค 

 

 

 

2 

 

15 
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หนวยท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

3 Services 11. พูดบรรยาย

ความรูสึกและแสดงความ

คิดเห็นของตนเอง

เก่ียวกับ กิจกรรม 

ประสบการณ  และขาว

อยางมีเหตุผล 

พูดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง

ขาวสารการใหบริการตางๆ 

10 20 

6.เลือกใชภาษา น้ำเสียง 

และกิริยาทาทางเหมาะ

กับระดับของบุคคล  

โอกาส และสถานท่ี  ตาม

มารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา  

เลาประสบการณของตนเองใน

เรื่องตางๆ 

4 Occupations 12. พูดนำเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับตนเอง  

ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ เรื่องและ

ประเด็นตางๆ ตามความ

สนใจของสังคม 

การประกอบอาชีพคำศัพท

ประเภทตางๆท่ีเก่ียวกับอาชีพ 

8 15 

7.คนควา/สืบคน บันทึก  

สรุป  และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืน จากแหลง

เรียนรูตางๆ และนำเสนอ

ดวยการพูด 

 

กิจกรรมตามเทศกาลตางๆ 

รวมปลายภาค 15 

รวมท้ังหมด 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 20292                                                      รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                                    จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

หนวย

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

1 Free time 

activity 

1.สนทนาโตตอบขอมูล

เก่ียวกับตนเองและเรื่อง

ตาง ๆ     ใกลตัว 

ประสบการณ  

สถานการณ  ขาว/  

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยู

ในความสนใจของสังคม 

และสื่อสาร อยางตอเนื่อง

และเหมาะสม 

นำเสนอกิจกรรมในการใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

10 20 

6.เลือกใชภาษา น้ำเสียง 

และกิริยาทาทางเหมาะ

กับระดับของบุคคล  

โอกาส และสถานท่ี  ตาม

มารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา 

ใชภาษาเหมาะสมกับผูฟง 

2 

 

Food and 

drink 

2.พูดแสดงความตองการ  

เสนอ  ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือในสถานการณ

จำลองหรือสถานการณ

จริงอยางเหมาะสม 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวเก่ียวกับ

อาหารไทย เปรียบเทียบอาหารไทย

กับอาหารของเจาของภาษา 

8 15 

 

สอบกลางภาค 

 

 

2 

 

15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวย

ท่ี 

ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

3 Travel 3.พูดเพ่ือขอและใหขอมูล 

บรรยาย  และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/

ประเด็น/ขาว/เหตุการณ

ท่ีฟงอยางเหมาะสม 

ใชภาษาอังกฤษในการทองเท่ียวไปใน

สถานท่ีตางๆ บอกทิศทางไปยัง

สถานท่ีสำคัญในทองถ่ินของตนเองได 

10 20 

7.คนควา/สืบคน บันทึก  

สรุป  และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืน จากแหลง

เรียนรูตางๆ และนำเสนอ

ดวยการพูด 

หาขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวท่ัว

โลก แสดงความคิดเห็นโดยใชภาษา

ของตนเองได 

4 Experiences 4.พูดบรรยายความรูสึก

และแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเก่ียวกับ 

กิจกรรม ประสบการณ  

และขาวอยางมีเหตุผล 

 

ใชภาษาอังกฤษในการบรรยาย

สถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ินของ

ตนเองได 

8 15 

รวมปลายภาค 2 15 

รวมท้ังหมด 20 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ20221                                         รายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี  1-2                         จำนวน  0.5  หนวยกิต  เวลา   20  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 สัทอักษร  พินอิน 

拼拼  

 

1.เขาใจระบบสัทอักษร

พินอิน(拼拼 ) อานออก

เสียงและประสมเสียงตาม

หลักการออกเสียง 

- หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผัน

เสียงวรรณยุกต 

- เสียงพยัญชนะ : 

b p m f…… 

- เสียงสระเดี่ยว :a o e …… 

- เสียงวรรณยุกต 

- การอานพยางควรรณยุกตเสียงเบา  

3 10 

2 自我介绍 

การแนะนำตัวเอง 

 

2.แนะนำตัวเองเปน

ภาษาจีนแบบงายๆ 

- ผูเรียนออกเสียงคำศัพทงายๆท่ีใชในใน

การแนะนำตัวเอง 

-ผูเรียนพูดแนะนำตัวเองเปนภาษาจีน 

- สนทนาเก่ียวกับการแนะนำตัวเอง 

- ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและ

จีนในการแนะนำตัวเอง 

3 10 

3 拼拼  
ตัวเลขในภาษาจีน 

3.มีทักษะการสื่อสารทาง

ภาษาในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร บอก

จำนวน หรือขอมูลท่ีเปน

ตัวเลขได 

- นับเลขภาษาจีน 1-1,000 และจำตัวเลข

หลักพันข้ึนไป 

- การอานตัวเลข 

- การเขียนตัวเลข 

4 15 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

4 拼拼  
ครอบครัว 

 

4.นำเสนอขอมูลขาวสาร 

เก่ียวกับตัวเอง  ครอบครัว 

 

- คำศัพทเก่ียวกับครอบครัว 

- สนทนาเก่ียวกับครอบครัว 

3 10 

5 拼拼拼拼  
รางกายของฉัน 

5.เขาใจความสัมพันธ

ระหวางภาษากับ

วัฒนธรรมและนำเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับตัวเอง   

- คำศัพทเก่ียวกับอวัยวะ  บทสนทนา 

- ผังครอบครัว 

 

3 10 

6 课常用语 

คำศัพทท่ีใชใน

หองเรียน 
 

2.ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆท่ี

ฟง 

- ผูเรียนออกเสียงคำศัพทงายๆท่ีใชใน

หองเรียน เชน 拼坐 拼拼拼 ，下拼  

- ผูเรียนปฏิบัติตามคำสั่งงายๆท่ีใชใน

หองเรียนได 

4 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 20221                                             รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร  1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1-2                                 จำนวน 0.5 หนวยกิต  เวลา  20 ช่ัวโมง 

ลำดบั

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 อักษรญี่ปุน

นารู 1 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คำ 

กลุมคำประโยค และขอความ

งายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

เรียนรูตัวอักษรภาษาญี่ปุน เพ่ือ

สามารถอานออกเสียงตัวอักษรได

ถูกตองตามหลักการอาน  

5 15 

2 อักษรญี่ปุน

นารู 2 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คำ 

กลุมคำประโยค และขอความ

งายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

เรียนรูตัวอักษรภาษาญี่ปุน เพ่ือ

สามารถอานออกเสียงตัวอักษรได

ถูกตองตามหลักการอาน 

5 20 

คะแนนสอบกลางภาค  15 

3 คำศัพท 

นารู 1 

2. เลือกและระบุภาพตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ 

ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ี

ฟงหรืออาน 

 

เรียนรูการอานตัวอักษรเปนคำ กลุมคำ 

รวมท้ังความหมายของคำนั้นๆ สามารถ

อานตัวอักษรเปนคำและกลุมคำ 

รวมท้ังสามารถบอกความหมายของคำ

และกลุมคำได 

5 15 

4 คำศัพท 

นารู 2 

 

 

2. เลือกและระบุภาพตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ 

ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ี

ฟงหรืออาน 

เรียนรูการนำคำและกลุมคำ รวมท้ัง

ความหมายของคำมาใชได สามารถ

เลือกและระบุภาพตรงตามความหมาย

ของคำและกลุมคำตามท่ีฟงหรืออานได 

5 20 

    คะแนนสอบปลายภาค  15 

รวมคะแนน 20 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 20293                                                   รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1                           จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

หนวยท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

1 Shopping 2.พูดแสดงความตองการ  

เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ

การใหความชวยเหลือใน

สถานการณจำลองหรือ

สถานการณจริงอยาง

เหมาะสม 

การบอกราคา และตอรอง

ราคา 

10 20 

3.พูดเพ่ือขอและใหขอมูล 

บรรยาย  อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณท่ีฟงอยาง

เหมาะสม 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับวันหยุด

นานาชาติ แลกเปลี่ยนเรยีนรู

เก่ียวกับเทศกาลตางๆ 

2 

 

Happy Holiday 1.สนทนาโตตอบขอมูล

เก่ียวกับตนเองและเรื่อง

ตาง ๆ     ใกลตัว 

ประสบการณ  

สถานการณ  ขาว/  

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยู

ในความสนใจของสังคม 

และสื่อสาร อยางตอเนื่อง

และเหมาะสม 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเรื่องราว

ใกลตัว แลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับการแสดงความ

คิดเห็นตางๆ 

8 15 

สอบกลางภาค 

 

2 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวยท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

3 Job Hunting 4.พูดบรรยายความรูสึก

และแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเก่ียวกับ เรื่อง

ตางๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ  และขาว/

เหตุการณอยางมีเหตุผล 

การใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

10 20 

6.เลือกใชภาษา น้ำเสียง 

และกิริยาทาทางเหมาะ

กับระดับของบุคคล  

โอกาส และสถานท่ี  ตาม

มารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา 

การใชภาษาอังกฤษในการ

สืบคนรวบรวม แลวสรปุ

ความรู ขอมูลตาง ๆ 

ประกอบอาชีพ 

 

 

 

4 Technology 

(The net 

world) 

5. พูดนำเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับตนเอง  

ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ เรื่องและ

ประเด็นตางๆ ตามความ

สนใจของสังคม 

คำศัพท  สำนวน ประโยค

และขอความท่ีใชในการขอ

และใหขอมูล บรรยาย 

อธิบาย   เปรยีบเทียบและ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ีฟง

และอาน 

8 15 

  7.คนควา/สืบคน บันทึก  

สรุป  และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน จากแหลง

เรียนรูตางๆ และนำเสนอ

ดวยการพูด 

การใชภาษาอังกฤษในการ

สืบคนรวบรวม แลวสรปุ

ความรูและขอมูลตาง ๆ 

  

รวมปลายภาค 2 15 

รวมท้ังหมด 40 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 20294                                                        รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                                    จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

หนวยท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

1 Education 2.พูดแสดงความ

ตองการ  เสนอ  ตอบ

รับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือใน

สถานการณจำลองหรือ

สถานการณจริงอยาง

เหมาะสม 

 

คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง  

คำอธิบาย ท่ีมีข้ันตอนซับซอน 

 

 

 

 

 

 

10 20 

7.คนควา/สืบคน 

บันทึก  สรุป  และ

แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืน จาก

แหลงเรียนรูตางๆ และ

นำเสนอดวยการพูด 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวท่ีสนใจ 

การศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 

เปรียบเทียบประเด็นปญหาตางๆ 

2 Entertainment 4.พูดบรรยาย

ความรูสึกและแสดง

ความคิดเห็นของ

ตนเองเก่ียวกับ เรื่อง

ตางๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ  และ

ขาว/เหตุการณอยางมี

เหตุผล 

แสดงความคิดเห็น ตีความ จับ

ใจความบทความเก่ียวกับความ

บันเทิงตางๆ เชน การดูภาพยนตร 

การฟงเพลง การเลนกีฬา 

8 15 

สอบกลางภาค 2 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวยท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

3 Travel 3.พูดเพ่ือขอและให

ขอมูล บรรยาย  

อธิบาย เปรียบเทียบ 

และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/

ขาว/เหตุการณท่ีฟง

อยางเหมาะสม 

ใชภาษาอังกฤษในการทองเท่ียวไปใน

สถานท่ีตางๆ ตามมารยาทสังคม 

 

 

 

 

 

 

10 20 

6.เลือกใชภาษา 

น้ำเสียง และกิริยา

ทาทางเหมาะกับระดับ

ของบุคคล  โอกาส 

และสถานท่ี  ตาม

มารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา 

การเลือกใชภาษา  น้ำเสียง และ

กิริยาทาทางในการสนทนา ระดับของ

ภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษาเชน  การขอบคุณ

ขอโทษ  การชมเชย การใชโทรศัพท 

การสัมภาษณงาน การพูดแสดงความ 

สามารถการใชสีหนาทาทางประกอบ  

4 Media 5.พูดนำเสนอขอมูล

เก่ียวกับตนเอง  

ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ เรื่องและ

ประเด็นตางๆ ตาม

ความสนใจของสังคม 

 

ใชภาษาอังกฤษในการคนควาและ

นำเสนอขอมูลตามความสนใจ 

การศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

8 15 

รวมปลายภาค 2 15 

รวมท้ังหมด 40 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ20227                                                  รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี  1                             จำนวน  2.0  หนวยกิต  เวลา   80  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 สัทอักษร  

พินอิน 拼
拼  

 

1.เขาใจระบบสัทอักษรพินอิน(拼拼 ) 

อานออกเสียงและประสมเสียงตาม

หลักการออกเสียง 

ai    ao   an   ang 

ou   ongei   en   eng   

eriu   ie   ia   in   ing 

ui   uo   ua   un 

üe   ün 

13 10 

2 拼拼  
ตัวเลข 

 

 

5. ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยง

ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ

เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหา

ความรู และเปดโลกทัศนของตน  

拼   拼拼  拼拼  拼
拼  拼  拼  拼拼  拼
拼  拼拼  拼拼  拼
拼拼拼  拼拼  拼
拼拼拼  

13 10 

3 拼拼  
การเสนอ 

ตอบรับ 

และปฏิเสธ 

2.ระบุภาพหรือสัญลักษณตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ และประโยค 

จากการฟงหรืออาน 

拼  拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼  

14 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 拼拼拼
拼拼拼  
ความชอบ

และความไม

ชอบ 

3.พูดเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ความชอบและไมชอบตนเอง เพ่ือน 

ครอบครัว และสิ่งใกลตัว กลาวคำขอ

โทษ และแสดงความยินดี 

拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼拼
拼拼  

 

13 10 

5 拼拼 การ

นัดหมาย 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับ

วัฒนธรรมของเจาของภาษาและ

นำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ  กาลเทศะ 

拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼拼
拼拼拼  

13 10 

6 拼拼拼
拼拼拼
การตอรอง

ราคา 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับ

วัฒนธรรมของเจาของภาษาและ

นำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ  กาลเทศะ 

拼拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼  拼拼
拼  

14 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ20228                                          รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี  2                               จำนวน  2.0  หนวยกิต  เวลา   80  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 拼拼拼
ภัตตาคาร 

1. ใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารไดท้ังกรณี

เปนพนักงาน และเปนผูใชบริการ 
拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼  

13 10 

2 拼拼
โรงแรม 

3. พูดเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับความ

ตองการของตนเอง เพ่ือน ครอบครัว 

และสิ่งใกลตัว 

拼拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼  

13 10 

3 拼拼拼  
การ

โทรศัพท 

2. ระบุภาพหรือสัญลักษณตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ และประโยค 

จากการฟงหรืออาน 

拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼拼  

14 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 拼拼拼
ปมน้ำมัน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับ

วัฒนธรรมของเจาของภาษาและ

นำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

拼拼拼拼拼拼拼
拼拼  拼拼拼  拼拼
拼拼拼  

13 10 

5 拼拼拼
รานตัดผม 

1. ใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารไดท้ังกรณี

เปนพนักงาน และเปนผูใชบริการ 
拼拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼  

13 10 

6 拼拼  
ธนาคาร 

5. ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยง

ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ

เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหา

ความรู และเปดโลกทัศนของตน 

拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼
拼拼拼拼拼拼拼
拼  

14 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 20227                                             รายวิชา ภาษาญ่ีปุนส่ือสารเชิงทองเท่ียว 1     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                                จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ตัวอักษรคา

ตะคะนะ 1 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คำ 

กลุมคำประโยค และ

ขอความงายๆ ถูกตองตาม

หลักการอาน 

 

เรียนรูตัวอักษรคาตะคะนะและคำศัพท

เก่ียวกับตัวอักษรคาตะคะนะเพ่ือใชเปน

พ้ืนฐานในการตอยอดในการเรียนการ

อานคำศัพทท่ีมาจากภาษาตางประเทศ  

20 15 

2 คำศัพท

อักษรคาตะ

คะนะ 

 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คำ 

กลุมคำประโยค และ

ขอความงายๆ ถูกตองตาม

หลักการอาน 

 

เรียนรูวิธีการอานคำศัพทคาตะคะนะ 

การสะกดคำ ขอความงายๆ ถูกตองตาม

หลักการอานท่ีถูกตอง  

20 15 

คะแนนสอบกลางภาค  20 

3 การสะกดคำ

และเสียงใน

ภาษาญี่ปุน 

เสียงใส 

2. เลือกและระบุภาพตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ 

ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ี

ฟงหรืออาน 

 

เรียนรูวิธีการอานเสียงในภาษาญี่ปุน 

การสะกดคำ ขอความงายๆ ถูกตองตาม

หลักการอานท่ีถูกตอง ประโยคหรือ

ขอความเก่ียวกับเรื่องใกลตัว เชน 

ตนเอง ครอบครัว  

20 15 

4 การสะกดคำ

และเสียงใน

ภาษาญี่ปุน 

เสียงขุน 

 

2. เลือกและระบุภาพตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ 

ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ี

ฟงหรืออาน 

 

เรียนรูวิธีการอานเสียงในภาษาญี่ปุน 

การสะกดคำ ขอความงายๆ ถูกตองตาม

หลักการอานท่ีถูกตอง ประโยคหรือ

ขอความเก่ียวกับเรื่องใกลตัว เชน 

โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม 

20 15 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 20228                                             รายวิชา ภาษาญ่ีปุนส่ือสารเชิงทองเท่ียว 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                                    จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 คำศัพทสถานท่ี

ตางๆ 

2. เลือกและระบุภาพตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ 

ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ี

ฟงหรืออาน 

 

เรียนรูคำคำศัพทสถานท่ีตางๆท่ีเปน

สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรีท่ีมี

ชื่อเสียง 

20 15 

6 こ、そ 

あ、ど 

คำบงชี้สถานท่ี 
 

 

3. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำ

ขอรองงายๆท่ีฟงหรืออาน 

 

เรียนรูこ、そ、あ、ど 

คำบงชี้สถานท่ีและปฏิบัติตามคำสั่ง 

และคำขอรองงายๆ ท่ีฟงหรืออาน 

อยางเหมาะสม 

20 15 

 

 

 

 

คะแนนสอบกลางภาค  20 

7 -だれ、何 

-どこ、いつ 

4. ตอบคำถามจากการฟงและ

อานประโยค บทสนทนา 

ขอความหรือบทอานสั้นๆ 

 

เรียนรูการนำคำศัพทเก่ียวกับสถานท่ี 

ประโยค บทสนทนา ขอความ  

บทอานสั้นๆประโยคคำถามแบบ

ตอบรับ/ปฏิเสธ แบบใหเลือก  

และแบบท่ีมีคำแสดงคำถาม 

20 15 

 

 

 

 

8 -どうやって 

-どちら 

-どう 

4. ตอบคำถามจากการฟงและ

อานประโยค บทสนทนา 

ขอความหรือบทอานสั้นๆ 

 

เรียนรูการนำคำศัพทเก่ียวกับสถานท่ี 

ประโยค บทสนทนา ขอความ  

บทอานสั้นๆประโยคคำถามแบบ

ตอบรับ/ปฏิเสธ แบบใหเลือก  

และแบบท่ีมีคำแสดงคำถาม ใชใน

ชีวิตประจำวันหรือใชในการประกอบ

อาชีพในอนาคตได 

20 15 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 20295                                                  รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                              จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

1 Life at Home 

 

1.พูดสนทนาโตตอบ 

แลกเปลี่ยนขอมูล

เก่ียวกับกิจกรรมยามวาง 

ความสัมพันธใน

ครอบครัว ความชอบ

และความสนใจสวน

บุคคล  ในการแนะนำ

ตัวเองและผูอ่ืนได 

แนะนำตนเองและนำผูอ่ืน 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวท่ี

สนใจ เปรียบเทียบประเด็น

ปญหาตางๆ 

 

 

 

 

10 20 

2.บอกความหมายของ

ศัพทและสำนวนภาษา

เก่ียวกับสิ่งของเครื่องใช  

เหตุการณ  ความบันเทิง 

รายการอาหาร  

 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราว

เก่ียวกับอาหารไทย 

เปรียบเทียบอาหารไทยกับ

อาหารของเจาของภาษา 

 

2 Health 4.ฟงประโยค บทสนทนา  

แลวระบุภาพ   ประโยค 

และเขียนเติมคำท่ีขาด

หายและตอบคำถามได 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวท่ี

สนใจ เปรียบเทียบประเด็น

ปญหาตางๆเก่ียวกับสุขภาพ 

8 15 

8.พูดแสดงความยินดี

และกลาวชมได 

 

แสดงความคิดเห็น ตีความ 

จับใจความบทความเก่ียวกับ

สุขภาพท่ีดี แสดงความยินดี

และกลาวชม 

 

สอบกลางภาค 

 

 

2 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

3 Free time and 

entertainment 

 

5.พูดถาม-ตอบเก่ียวกับ

สิ่งของเครื่องใช  

เหตุการณ  ความบันเทิง  

อาหารในงานเลี้ยงใน

โอกาสตาง ๆ ใหขอมูล

และบรรยายสิ่งของตาง 

ๆ ได 

ใชภาษาอังกฤษในการทำ

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนตาม

ความสนใจ 

 

 

 

 

 

10 20 

6.พูดใหคำแนะนำ

เก่ียวกับทิศทาง และให

คำแนะนำในเรื่องตางๆ 

ได 

 

 

ใชภาษาอังกฤษในการ บอก

ทิศทางไปยังสถานท่ีสำคัญใน

ทองถ่ินของตนเองได การ

อานปายสัญลักษณ ใน

สถานท่ีตางๆ และปฏิบัติตาม

ไดถูกตองตามมารยาททาง

สังคม 

4 Personal 

Identification 

 

3.พูดบรรยาย

บุคลิกลักษณะ 

ความสามารถ  ลักษณะ

นิสัยของบุคคล กิจกรรม

และการศึกษาได 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวท่ี

สนใจ เปรียบเทียบประเด็น

เก่ียวกับความหวังและความ

ฝน 

8 15 

7.พูดเก่ียวกับการ

วางแผนในอนาคตได 

การประกอบอาชีพ คำศัพท

อาชีพตางๆ 

รวมปลายภาค 2 15 

รวมท้ังหมด 40 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 20296                                                        รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                                   จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 House and Home 1.ฟงประโยค บทสนทนา 

แลว   ระบุภาพ  ประโยค  

และเขียนเติมคำท่ีขาดหาย

และตอบคำถามได 

แสดงความคิดเห็น ตีความ 

จับใจความบทความเก่ียวกับ

ครอบครัว 

10 20 

5.บอกความหมายของศัพท

และสำนวนจากภาพ 

เก่ียวกับการทองเท่ียว โดย

การเดาจากรูปภาพได 

แสดงความคิดเห็น ตีความ 

จับใจความบทความเก่ียวกับ

องคประกอบของบาน 

2 Education and 

Future Career 

2.พูดถามตอบใหขอมูล  การ

วางแผนเก่ียวกับกิจกรรมท่ี

จะทำในอนาคต วัฒนธรรม

และกฎระเบียบของชาว

อเมริกันและความเปนไปใน

ชีวิตประจำวัน 

คำศัพทเก่ียวกับอาชีพท่ีเปน

สนใจในสังคมทุกวันนี้ 

 

 

  

8 15 

4.พูดสนทนาโตตอบเก่ียวกับ

ประสบการณและเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวท่ี

สนใจ เปรียบเทียบประเดน็

อาชีพท่ีอยากเปนในอนาคต 

สอบกลางภาค 2 15 

3 

 

Travel and 

Transportation 

3.พูดใหคำแนะนำ ปรึกษา

ในสถานการณตาง ๆ ได  

ใชภาษาอังกฤษในการ

ทองเท่ียวไปในสถานท่ีตางๆ 

ตามมารยาทสังคม 

10 20 

  7.ใชสำนวนภาษาในการพูด

ถามตอบขอมูลเก่ียวกับการ

ทองเท่ียวเดินทางได  

แสดงความคิดเห็น ตีความ 

จับใจความบทความเก่ียวกับ

การขนสง 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

4 Health and welfare 6.ใชสำนวนภาษาในการพูด

บอกเรื่องท่ีไมดีหรือขาวราย

ได 

 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวท่ี

สนใจ เปรียบเทียบประเด็น

ปญหาตางๆเก่ียวกับสุขภาพ 

8 10 

8.ใชสำนวนภาษาในการพูด

โตตอบในสิ่งท่ีเขาใจผิดได 

 

 

 

ตีความ จับใจความบทความ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่ง

ท่ีชอบและไมชอบ พูดโตตอบ

ในสิ่งท่ีเขาใจผิดได 

รวมปลายภาค 2 15 

รวมท้ังหมด  40 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา จ20229                                            รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3       

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                  จำนวน     2.0   หนวยกิต  เวลา   80  ช่ัวโมง    
 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแน

น 

1 第一课   

点菜 

สั่งอาหาร 

 

สามารถฟง พูดอาน เขียนและออก

เสียงคำศัพทได  สามารถบอกคำศัพท

และพูดสนทนาเก่ียวกับอาหาร และ

การสั่งอาหารในรานอาหารได 

ฟง พูดอาน เขียนและออกเสียง

คำศัพท บอกคำศัพท พูดสนทนา

เก่ียวกับอาหาร และการสั่ง

อาหารในรานอาหาร 

12 10 

2 第二课    

我喜欢喝茶 

ฉันชอบดื่มชา 

ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการฟง 

พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตองและ

เหมาะสมตามสถานการณได สามารถ

บอกคำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับ 

เครื่องดื่ม และการสั่งเครื่องดื่มใน

รานอาหารได 

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคู

สนทนาเก่ียวกับเครื่องดื่ม และ

การสั่งเครื่องดื่มในรานอาหาร 

12 10 

3 第三课   

 买衣服 

ซ้ือเสื้อผา 

สามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนา

เก่ียวกับการซ้ือขายเสื้อผาได นักเรียน

ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีน

ตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

ฟง พูด อาน เขียนแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางคูสนทนา เขาใจ

ภาษาประโยคงายๆเก่ียวกับ

เก่ียวกับการซ้ือขายเสื้อผา 

12 15 

 สอบกลางภาคเรียน  4 15 

4 第四课     

卖水果 

ขายผลไม 

สามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนา

เก่ียวกับการซ้ือขายผลไมได 

จับใจความสำคัญของคูสนทนา 

เก่ียวกับการซ้ือขายผลไม 

12 10 

5 第五课    

生病 

ไปหาหมอ 

สามารถบอกคำศัพทและพูดสนทนา

เก่ียวกับอาการเจ็บปวยไดและ

คำศัพทท่ีใชในโรงพยาบาลได 

ฟง พูดสนทนาเก่ียวกับสุขภาพ  

การเจ็บปวย  บอกอาการ

เจ็บปวยของตนเอง 

12 10 

6 第六颗 

买房子 

ซ้ือบาน 

สามารถบอกคำศัพทและสนทนา

เก่ียวกับการเชาซ้ือบานและ

ยานพาหนะได 

ฟง พูด อาน เขียนแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางคูสนทนา เขาใจ

ภาษาประโยคงายๆเก่ียวกับ

เก่ียวกับการเชาซ้ือบานและ

ยานพาหนะ 

12 15 

 สอบปลายภาคเรียน  4 15 

 รวม  80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 
 

รหัสวิชา จ20230                                      รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 4       

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน     2.0   หนวยกิต       เวลา   80  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 第一课   

买机票和 

买票 

ซ้ือตั๋วเครื่องบิน

และตั๋วตางๆ 

สามารถฟง พูดอาน เขียนและ

ออกเสียงคำศัพทได นักเรียน

สามารถบอกคำศัพทและพูด

สนทนาเก่ียวกับการซ้ือตั๋ว

เครื่องบินและตั๋วตางๆได 

ฟง พูดอาน เขียนและออก

เสียงคำศัพท บอกคำศัพท พูด

สนทนาเก่ียวกับการซ้ือตั๋ว

เครื่องบินและตั๋วตางๆ 

12 10 

2 第二课  

办签证 

ทำวีซา   

นักเรียนสามารถบอกคำศัพทและ

พูดสนทนาเก่ียวกับการทำวีซาได 

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคู

สนทนาเก่ียวกับข้ันตอนการทำ

วีซา 

12 10 

3 第三课   

 换钱 

แลกเงิน 

ประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการ

ฟง พูด อาน เขียน ไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมตาม

สถานการณไดสามารถบอก

คำศัพทและพูดสนทนาเก่ียวกับ

การแลกเงินได 

ฟง พูด อาน เขียนแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางคูสนทนา เขาใจ

ภาษาประโยคงายๆเก่ียวกับ

เก่ียวกับการแลกเงิน 

12 15 

 สอบกลางภาคเรียน  4 15 

4 第四课     

订房子 

การจอง

หองพักใน

โรงแรม   

สามารถบอกคำศัพทและพูด

สนทนาเก่ียวกับการจองหองพัก

ในโรงแรมได  

จับใจความสำคัญของคูสนทนา 

เก่ียวกับข้ันตอนในการจอง

หองพัก 

ในโรงแรม 

12 10 

5 第五课    

泰国的名胜 

สถานท่ี

ทองเท่ียวใน

ประเทศไทย  

 

สามารถบอกคำศัพทและสนทนา

เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะในชลบุรี

ไดตระหนักถึงความสำคัญของ

ภาษาจีนตอการประกอบอาชีพใน

อนาคต 

ฟง พูด อาน เขียน สนทนา

เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะใน

ชลบุร ี

12 10 
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6 第六颗 

中国的名胜 

สถานท่ี

ทองเท่ียวท่ี

สำคัญของจีน 

สามารถบอกคำศัพทและสนทนา

เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญ

ของจีนได 

ฟง พูด อาน เขียนแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางคูสนทนา เขาใจ

ภาษาประโยคงายๆเก่ียวกับ

เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ี

สำคัญของจีน 

12 15 

 สอบปลายภาคเรียน  4 15 

 รวม  80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 20229                                รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสารเชิงทองเท่ียว 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                           จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ตัวเลขและ

จำนวน 

1.  ระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความ

เรียง รูปแบบตางๆ  ใหสัมพันธ

กับประโยค และขอความท่ี

ฟงหรืออาน 

เรียนรูคำศัพทเก่ียวกับตัวเลขและ

จำนวนเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการตอยอด

ในการเรียนการบอกราคา  และจำนวน  

โดยใชรูปประโยคอยางงายในการ

อธิบายอยางเหมาะสม   

20 20 

2 เวลา 

และ 

ระยะทาง 

1. ระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความ

เรียง รูปแบบตางๆ  ใหสัมพันธ

กับประโยค และขอความท่ี

ฟงหรืออาน 

นำคำศัพทเรื่องตัวเลขและจำนวนมาตอ

ยอดในการใชบอกเวลา  และระยะทาง  

โดยใชรูปประโยคอยางงายในการ

อธิบายอยางเหมาะสม   

20 15 

คะแนนสอบกลางภาค  15 

3 คำคุณศัพท

และการ

ขยาย

คำนาม 

2.  อานออกเสียงขอความหรือ

ประโยคสั้นๆถูกตองตาม

หลักการอาน   

เรียนรูคำท่ีทำหนาท่ีขยายนามหรือ

สรรพนาม เพ่ือบอกใหรูลักษณะคุณภาพ 

หรือคุณสมบัติของนามหรือสรรพนาม

นั้นๆ เพ่ือนำไปสูการใชคำคุณศัพทใน

การบรรยายความโดดเดนของสถานท่ี

ทองเท่ียวและของฝากของจังหวัดชลบุรี

ในบทตอไป 

20 15 

4 ท่ีชลบุรีมีดี

อะไร 1 

 

 

 

 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูล  อธิบาย และแสดง

ความคิดเห็น อยางเหมาะสม 

 

เรียนรูการนำคำคุณศัพทและไวยากรณ

ท่ีเรียนมาใชในการสรางประโยคในการ

แนะนำสถานท่ีสำคัญ  และของฝากท่ีมี

ชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี  ผานการพูด

และเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  อธิบาย 

และแสดงความคิดเห็น อยางเหมาะสม 

20 20 

    คะแนนสอบปลายภาค  15 

รวมคะแนน 80 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 20230                                             รายวิชา ภาษาญ่ีปุนส่ือสารเชิงทองเท่ียว 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2                                   จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 ท่ีชลบุรีมีดีอะไร 

2 

 

 

 

 

1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล

เก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ 

ใกลตัวสถานการณ  เรื่องท่ีอยู

ในความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอยางตอเนื่องและ

เหมาะสม 

 

เรียนรูการนำคำคุณศัพทและ

ไวยากรณท่ีเรียนมาใชในการสราง

ประโยคในการแนะนำสถานท่ีสำคัญ  

และของฝากท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด

ชลบุรี  ผานการสนทนาและเขียน

ขอมูลเก่ียว  กับตนเอง เรื่องตางๆ 

ใกลตัวสถานการณ  เรื่องท่ีอยูใน

ความสนใจของสังคม และสื่อสาร

อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 

20 20 

6 ทิศทาง 2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูล  อธิบาย และแสดง

ความคิดเห็นอยางเหมาะสม 

 

เรียนรูการไวยากรณในการอธิยาย  

และใหคำแนะนำในการบอก

ตำแหนงทิศทาง  เพ่ือนำไปใช

ประกอบการพูดและเขียนเพ่ือขอ

และใหขอมูล  อธิบาย และแสดง

ความคิดเห็นอยางเหมาะสม 

20 15 

 

 

 

 

คะแนนสอบกลางภาค  15 

7 บอกทาง 3. ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง และ

คำอธิบายอยางเหมาะสม 

 

เรียนรูการนำคำศัพทเก่ียวกับทิศทาง

และการใชไวยากรณในการบอกทาง

มาสรางเปนประโยค  เพ่ือนำไปใช

ประกอบการสนทนาไดอยาง

เหมาะสม  และถูกตองตามหลัก

มารยาท 

20 20 

 

 

 

 

 

 

8 ไกดตัวนอย 
 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริง/สถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน

สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

 

ใชความรูดานคำศัพทและไวยากรณ

นำไปสูการสรางบทสนทนาท่ีใชใน

การใหคำแนะนำ อธิบาย  และแสดง

ความคิดเก่ียวกับการแนะนำสถานท่ี

ทองเท่ียวใหแกชาวญี่ปุน  เพ่ือเปน

20 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

แนวทางท่ีจำนำภาษาญี่ปุนไปใชตอ

ยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

ใชในชีวิตประจำวันหรือใชในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได 

    คะแนนสอบปลายภาค  15 

รวมคะแนน 80 100 
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โครงสรางรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 อ31101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

อ31102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 อ32101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

อ32102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ33102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

อ30227   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 1   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30228   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 2   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30231  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30232  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30241  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 1   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30242  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 2   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30251  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30291  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30292  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30281  ภาษาจีน 1     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30282  ภาษาจีน 2     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30291  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 1   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30292  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 2   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30261  ภาษาญี่ปุน 1     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30262  ภาษาญี่ปุน 2     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30271   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 1  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30272   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 2  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

อ30229   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 3   จำนวน  60  ชัว่โมง  1.5  หนวยกิต 

อ30230   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 4   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30233  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30234  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30243  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30244  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 4   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30253  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30254  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30293  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30294  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30261  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30262  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

จ30283  ภาษาจีน 3     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30284  ภาษาจีน 4     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30293  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 3   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30294  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 4   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30263  ภาษาญี่ปุน 3     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30264  ภาษาญี่ปุน 4     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30273   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 3  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30274   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 4  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

อ30231   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 5   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30232   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 6   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30235  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30236  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30245  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 5   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30246  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 6   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30255  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30256  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30295  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30296  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30285  ภาษาจีน 5     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30286  ภาษาจีน 6     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

จ30295  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 5   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30296  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 6   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30265  ภาษาญี่ปุน 5     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30266  ภาษาญี่ปุน 6     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30275   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 5  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30276   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 6  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

                 รหัสวิชา อ31101                ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1   จำนวน 1 หนวยกิต    เวลา  40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียนรู 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

1 Emergency 

Services 

ต 1.1 ม.4/1    ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3    ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/1    ต 1.2 ม.4/2 

ต 1.2 ม.4/5    ต 1.3 ม.4/3    

ต 2.1 ม.4/1    ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1    ต 4.1 ม.4/1  

ต 4.2 ม.4/1                                                                                                                        

คำศัพท สำนวนคำแนะนำ  

คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำ

บรรยาย เชน ประกาศเตือน

ภัยตางๆ  ยาและการใชยา 

การใชอุปกรณและสิ่งของ  

การสืบคนขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตเก่ียวกับระบบ

ฉุกเฉิน  

8 10 

2 Shopping ต 1.1 ม.4/1    ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3    ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/1    ต 1.2 ม.4/2 

ต 1.2 ม.4/3    ต 1.2 ม.4/4    

ต 1.3 ม.4/1    ต 2.1 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/2    ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1    ต 4.1 ม.4/1                                                                                                                        

คำศัพท สำนวนคำแนะนำ  

คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำ

บรรยาย ขอความ ขาว 

ประกาศ โฆษณา บทรอย

กรอง และ บทละครสั้น การ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การซ้ือสินคา 

6 10 

3 Space ต 1.1 ม.4/1    ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3    ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/2    ต 1.2 ม.4/3 

ต 1.2 ม.4/4    ต 1.2 ม.4/5    

ต 1.3 ม.4/1    ต 1.3 ม.4/1    

ต 1.3 ม.4/3    ต 2.1 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/3    ต 2.2 ม.4/1    

ต 3.1 ม.4/1    ต 4.1 ม.4/1    

ต 4.2 ม.4/1                                                                                                                    

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพท

เก่ียวกับดาวเคราะห อาน

บทความเก่ียวกับดาวอังคาร

แลวจับใจความสำคัญ เติมคำ

บุพบทท่ีถูกตองลงในประโยค

ได 

6 10 

สอบกลางภาคเรียน 20 
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คะแนนสอบปลายภาค          คะแนน   20   คะแนน 

     รวมคะแนน ท้ังหมด          คะแนน  100  คะแนน 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

4 Ambitions 

and 

Mysteries 

ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/2   ต 1.2 ม.4/4 

ต 1.3 ม.4/3   ต 2.1 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/2   ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1   ต 2.2 ม.4/2    

ต 3.1 ม.4/1   ต 4.1 ม.4/1    

ต 4.2 ม.4/1                                                                                                                    

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพท

เก่ียวกับสิ่งท่ีตองทำในชีวิต

และปริศนา อานบทความจาก

นิตยสารและหนังสือท่ี

เก่ียวกับความลึกลับแลวจับ

ใจความสำคัญ 

8 10 

5 Volunteers ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/2   ต 1.2 ม.4/4 

ต 2.1 ม.4/1   ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1   ต 2.2 ม.4/2    

ต 3.1 ม.4/1   ต 4.1 ม.4/1    

ต 4.2 ม.4/2                                                                                                                    

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพท

เก่ียวกับอาสาสมัครหรือจิต

อาสา อานบทความจาก

นิตยสารโรงเรียนแหงหนึ่งแลว

จับใจความสำคัญ จับคู

กริยาวลี ศึกษาโครงสราง 

passive แลวตอบคำถาม 

สรุปหลักการใช 

6 10 

6 How Are 

You? 

ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/1   ต 1.2 ม.4/2

ต 1.2 ม.4/5   ต 1.3 ม.4/1    

ต 1.3 ม.4/3   ต 2.1 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/3   ต 2.2 ม.4/1    

ต 2.2 ม.4/2     

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพท

เก่ียวกับสุขภาพ ทำ

แบบทดสอบเก่ียวกับสุขภาพ 

จับคูคำศัพทกับความหมาย 

ระบุคำศัพทเก่ียวกับแพทย

และโรงพยาบาล ศึกษา

ตัวอยางและหลักการเปลี่ยน

จาก direct speech เปน 

reported speech 

6 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

                  รหัสวิชา อ31102       ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2   จำนวน 1 หนวยกิต    เวลา  40 ช่ัวโมง  

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียนรู 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

7 Fame ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/1   ต 1.2 ม.4/4

ต 1.3 ม.4/1   ต 1.3 ม.4/2    

ต 2.1 ม.4/1   ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1   ต 2.2 ม.4/2    

ต 4.1 ม.4/1   ต 4.2 ม.4/2      

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพทเก่ียวกับ

บุคคลท่ีมีชื่อเสียงและการมี

ชื่อเสียง อานบทความเก่ียวกับ

บุคคลท่ีมีชื่อเสียง แลวจับ

ใจความสำคัญ เลือกสำนวนท่ี

เหมาะสมกับประโยค 

6 10 

8 Celebrate! ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/3   ต 1.2 ม.4/4

ต 1.2 ม.4/5   ต 1.3 ม.4/1    

ต 1.3 ม.4/3   ต 2.1 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/2   ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1     

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพทเก่ียวกับ

งานฉลอง เขียนวิธีการฉลอง

แบบท่ีชอบ อานจดหมาย

เก่ียวกับงานตรุษจีน แลวจับ

ใจความสำคัญ เติมหนวยศัพท/

ปจจัยทายคำท่ีกำหนดให 

6 10 

9 Advertising 

and 

Phobias 

ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/1   ต 1.2 ม.4/2    

ต 1.2 ม.4/4   ต 1.2 ม.4/5    

ต 1.3 ม.4/1   ต 1.3 ม.4/2    

ต 1.3 ม.4/3   ต 2.1 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/3   ต 2.2 ม.4/1    

ต 2.2 ม.4/2   ต 3.1 ม.4/1    

ต 4.1 ม.4/1   ต 4.2 ม.4/2                                                                                                                    

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพทเก่ียวกับ

โฆษณาและความกลัว อาน

บทความเก่ียวกับโฆษณาและ

โรคกลัวแมงมุมแลวจับใจความ

สำคัญของเรื่อง ศึกษาตัวอยาง

และหลักการ relative 

clauses และ 

gerund/infinitive และ

นำไปใชไดอยางถูกตอง 

8 10 

สอบกลางภาคเรียน 20 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

10 Living 

Conditions 

and 

Occupations 

ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/2   ต 1.2 ม.4/4 

ต 1.2 ม.4/5   ต 1.3 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/1   ต 2.1 ม.4/2    

ต 2.1 ม.4/3   ต 2.2 ม.4/1    

ต 2.2 ม.4/2   ต 4.1 ม.4/1    

ต 4.2 ม.4/1     

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพท

เก่ียวกับท่ีพักอาศัยและ

สภาพแวดลอม อาชีพ อาน

บทความเก่ียวกับท่ีพักอาศัย

และอาชีพของดารา ศึกษา

ตัวอยางโครงสรางประโยค 

Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple 

และ Past Continuous แลว

สรุปหลักการใช 

8 10 

11 Music ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/1   ต 1.2 ม.4/3 

ต 1.2 ม.4/4   ต 1.2 ม.4/5    

ต 1.3 ม.4/2   ต 2.1 ม.4/1    

ต 2.1 ม.4/2   ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1   ต 4.1 ม.4/1    

ต 4.2 ม.4/1   ต 4.2 ม.4/2         

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพท

เก่ียวกับดนตรี อานใบปลิว

เก่ียวกับดนตรี แลวจับ

ใจความสำคัญ ศึกษาหลักการ

ใช Future with will, 

Present Continuous แลว

สรุปหลัการใช 

6 10 

12 Fashion ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2    

ต 1.1 ม.4/3   ต 1.1 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/1   ต 1.2 ม.4/4    

ต 1.2 ม.4/5   ต 1.3 ม.4/2    

ต 2.1 ม.4/1   ต 2.1 ม.4/3    

ต 2.2 ม.4/1   ต 4.1 ม.4/1     

ออกเสียง สะกด บอก

ความหมายของคำศัพท

เก่ียวกับแฟชั่น อานบทความ

ประเภทโบรชัวรเก่ียวกับ

พิพิธภัณฑรองเทา ศึกษาการ

ใช although, despite และ 

in spite of 

6 10 

     คะแนนสอบปลายภาค          คะแนน   20   คะแนน 

     รวมคะแนน ท้ังหมด          คะแนน  100  คะแนน 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ32101 รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3   

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Places 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1ม.5/2  

ต 1.1ม.5/4  

ต 1.2ม.5/1 

ต 1.3ม.5/1 

ต 1.3ม.5/3 

ต 2.1ม.5/1 

ต 2.2ม.5/1 

ต 3.1ม.5/1 

ต 4.1ม.5/1 

ต 4.2ม.5/2 

-บอกความหมายและใชคำศัพทไดถูกตองตาม

บริบท ใชคำกริยาในประโยค Simple Past, 

Present Perfect และ Present Perfect 

Continuous 

-ใชคำศัพทในเรื่อง People และ Prefixes 

-อานออกเสียงขอความไดถูกตองตาม

หลักการอาน และปฏิบัติตามคำแนะนำใน

คูมือทองเท่ียวท่ีอาน พรอมระบุประโยคเพ่ือ

สรุปใจความสำคัญของแตละยอหนาจากคูมือ

ทองเท่ียวท่ีอาน 

- การออกเสียง –ed ท่ีเติมทายคำกริยา 

สามารถออกเสียงเปน /t/ /d/ /ɪd / ตามกฎ

ของการออกเสียง 

-การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร Giving opinion 

และการอภิปรายประสบการณแปลกๆโดยใช

โครงสรางทางภาษาไดเหมาะสม 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports 

and 

Hobbies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต 1.1 ม.5/1  

ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/4 

ต 1.3 ม.5/1 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2                                

 

 

 

 

- เรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี 

การจับใจความสำคัญการสรุปความ การ

วิเคราะหความการตีความ   

skimming/scanning/guessing/context 

clue 

- ประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็นการให

เหตุผลและการยกตัวอยาง เชน  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 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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ลำดับ
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ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  too to…/enough to… 

-  on the other hand,… 

-  other (s)/another/the other (s) 

-  คำสันธาน (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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Weather ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/3  

ต 1.1 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/2 

ต 4.1 ม.5/1 

- ภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน 

การทักทายกลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  

การพูดแทรกอยางสุภาพ  การชักชวน  การ

แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว 

สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน การ

สนทนา/เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองและบุคคล

ใกลตัวประสบการณ  สถานการณตางๆ ขาว

เหตุการณ  ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของ

สังคม 

5 7 
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ลำดับ

ท่ี 
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การเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environm

ent 

 

 

 

 

 

 

ต 1.1 ม.5/1  

ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

- ภาษาท่ีใชในการแสดงความตองการ เสนอ

และใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

การใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  

เชน 

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. 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนกลางภาค 20 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health 

and 

Fitness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต 1.1 ม.5/1  

ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/1 

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.3 ม.5/1 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

 

 

 

- การนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ เรื่องและ

ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม เชน 

การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเลน

กีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร การฟงเพลง  

การเลี้ยงสัตวการอานหนังสือ การทองเท่ียว 

การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

- การแสดงความคิดเห็นการใหเหตุผลประกอบ

และยกตัวอยางเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ 

และเหตุการณในทองถ่ิน  สังคม  และโลก 

  - การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/

สถานการณจำลองเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนใน

หองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การ

คนควาความรู/ขอมูลตางๆจากสื่อและแหลง

การเรียนรูตางๆ  ในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การ

เลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน/เรื่อง

จากภาพยนตร บทบาทสมมุติ  ละครสั้น  วัน

ขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันข้ึนปใหม

วันวาเลนไทน 

การวิเคราะห/การอภิปรายความเหมือนและ

ความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยการ

นำวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Public 

Services 

ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1 ม.5/2 

ต.1.1 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/1 

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/1 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 1.3 ม.5/3 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1 

 ต2.2 ม.5/2 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-การออกเสียงพยัญชนะ /l/ ในตำแหนงตน

คำ กลางคำ และทายคำ ในคำวา Local , 

class, และ personal 

-การออกเสียงพยัญชนะ /r/ ในตำแหนงตน

คำ กลางคำ และทายคำ ในคำวา robot , 

entrance, และ answer 

- การออกเสียงคำท่ีมีพยัญชนะ /l/ /r/ ในคำ

เดียวกันในคำวา laboratory, salary และ 

relationship 

-การใชโครงสรางทางภาษาเพ่ือการถามและ

การตอบขอมูลตางๆ และการใหคำแนะนำใน

การแกปญหา 

-การใชโครงสรางทางภาษาเรื่อง Reported 

speech  

- การอานและตีความสรุปความเก่ียวกับการ

รบริการสาธารณะท่ีอานจากใบปลิว และใช

กริยาวลีเพ่ือบรรยายเก่ียวกับบริการ

สาธารณะ พรอมระบุประเด็นสำคัญในแตละ

ยอหนาของเรื่องท่ีอานได 

5 8 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

7 Transport

ation 

ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1 ม.5/2 

ต.1.1 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/1 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-การออกเสียงท่ีนักเรียนไทยมักออกเสียงผิด 

เชน aisle , cruise , vehicle และ suite 

-การใชภาษาเพ่ืออธิบายโดยใชโครงสรางทาง

ภาษาเพ่ือการสื่อสารเพ่ืออธิบายเก่ียว 

Change in a town และ Visit 

-ใชโครงสรางทางภาษาเพ่ือการเขียนรปูแบบ

ท่ีถูกตองตามหลักภาษา เรื่องการใช Would 

/ be used to / get used to 

- การอานเพ่ือวิเคราะหโครงสรางทางภาษา

เพ่ือใหเขาใจรูปแบบโครงสราง โดยการเดา

บริบทและคำศัพทท่ีไมรูจักมากอน โดยมี

ความเขาใจเรื่อง Word Clues. 

 

 

5 7 

8 Travel ต 1.1 ม.5/2 

ต.1.1 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/1 

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-พูดสนทนาเก่ียวกับเง่ือนไขในการตัดสินใจ

เรื่องตางๆใกลตัว และเง่ือนไขในการเลือก

กิจกรรมในวันหยุด โดยใชโครงสรางทางภาษา

ท่ีเหมาะสม  

- การออกเสียงคำ crew , linen, howling 

และการออกเสียงพยางคท่ี 2 ในคำวา 

shipwreck 

-เขาใจโครงสรางทางภาษาเรื่อง 

Conditionals และการใช unless 

-ใชโครงสรางทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือ

อธิบายการวางแผนกิจกรรมในวันหยุด และ 

ถามเพ่ือขอและใหขอมูลท่ีถูกตองเหมาะสม

ตามหลักภาษา 

-การอานขอความเพ่ือสามารถจับคูขอมูลและ

คำถามไดเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน 

5 7 

 

    คะแนนสอบปลายภาค         คะแนน        20       คะแนน 

    รวมคะแนน ท้ังหมด   คะแนน      100       คะแนน 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ32102 รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4  

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

 

สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/4  

ต 1.2 ม.5/1 

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/3 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/1 

 

 

 

- ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง 

และ 

บทละครสั้น การใชพจนานุกรม 

-หลักการอานออกเสียง เชน การออกเสียง

พยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำสระเสียงสั้น 

สระเสียงยาว สระประสม และการออกเสียงคำ

ควบกล้ำ 

-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ 

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน

ประโยค 

-   การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 

-   การแบงวรรคตอนในการอาน 

-   การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 

- การคนควา/การสืบคน การบันทึกการสรุป  

การแสดงความคิดเห็น และนำเสนอขอมูลท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลง

เรียนรูตางๆ 

-บอกความหมายของคำศัพทและวลีท่ีใชในการ

บรรยายรายละเอียดของสินคา 

-พูดสนทนาเก่ียวกับรูปแบบการซ้ือของและ

พฤติกรรมการซ้ือ 

- การใชโครงสรางทางภาษาเรื่อง Relative 

Clauses 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

 

สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/3 

ต 1.1 ม.5/4  

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/2 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-สนทนาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ี

รับประทานอาหาร และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับสถานท่ีท่ีเคยไป พรอมท้ังใหเหตุผล

ประกอบ 

- บอกความหมายของคำศัพทตามบริบทใน

บทความท่ีอาน และบอกคำแนะนำ ขอควรปฏิบัติ

เก่ียวกับการไปปคนิก  ตามบทความท่ีอานได 

-การออกสยีงเนนหนัก ในคำวา anniversary 

- การออกเสียงคำวา sugar , fortune , idyllic, 

canopy และ couple 

-การใชโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับ Future 

continuous 

- เขียนบรรยายประสบการณของบุคคลได และ

เขียนเพ่ือระบุขอมูลสำคัญจากคำบรรยายท่ีไดฟง 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Education ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1 ม.5/2 

ต 1.1 ม.5/3  

ต 1.1 ม.5/4  

ต 1.2 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/1 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-เขียนและพูดเพ่ือนำเสนอขอมูลเก่ียวกับ

การศึกษาและทบทวนบทเรียน เขียนสรุป

ประเด็นสำคัญและระบุรายละเอียดเก่ียวกับการ

ทำการบานจากบทความท่ีอาน เขียนและใชวลีท่ี

ข้ึนตนดวยดวย make และ do ไดถูกตองตาม

บริบทท่ีอาน 

- ใชกริยาวลีเพ่ือบรรยายกิจกรรมในโรงเรียน ใช

กริยาในประโยค Future Perfect และ Future 

Perfect Continuous ไดถูกตอง 

- บอกคุณสมบัติท่ีสำคัญของบุคคลสำหรับการ

ประกอบอาชีพตางๆจากการสนทนาท่ีไดฟง 

- บอกเคาโครงเรื่องของเรื่องท่ีอานจากการ

วิเคราะหความหมายของประโยคท่ีใชเริ่มตนและ

จบเรื่อง 

5 7 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

 

สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

-ใชคำกรยิาเพ่ือทำใหเกิดการเลาเรื่องท่ีมีใจความ

สมบูรณ 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technolo

gy 

 

 

 

 

 

 

 

ต 1. 1ม.5/4  

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/3 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-การออกเสียงคำวา guarantee, ounce, iron 

- การเนนเสียงหนัก manufacturer 

- การใช Gerund และ infinitive 

- พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ

ในโฆษณาท่ีอาน พรอมใหเหตุผลประกอบ 

- สรุปประเด็นสำคัญจากโฆษณาเก่ียวกับสินคา

และบริการท่ีอาน 

- สรุปประเด็นสำคัญเก่ียวกับความจำเปนในการ

ใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันท่ีฟงจากการ

อภิปรายทางวิทยุ 

-พูดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับประเด็นท่ีเปนความสนใจของสังคม 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 20 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/4  

ต 1.2 ม.5/1 

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/1 

ต 1.3 ม.5/3 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-บอกความหมายของวลีเก่ียวกับการกระทำผิด

กฎหมายและการลงโทษ 

-บอกความหมายของคำศัพทและวลีตามบริบทใน

บทความท่ีอาน 

-บอกรายละเอียดและระบุประโยคสรปุของ

บทความท่ีอาน 

-อานออกเสียงขอความ และใชวลีถูกตองตาม

บริบทท่ีอาน 

- ใชคำกริยา could / might / must และ  

can’t ในการกลาวถึงเหตุการณตางๆ 

- สรุปโครงรางการเขียนบทความเพ่ือให

คำแนะนำและเสนอแนวทางในการแกปญหา 

-ใชคำเชื่อมสำหรับการยกตัวอยางและการให

เหตุผล 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

 

สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

14 People ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/3 

ต 1.1 ม.5/4  

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 2.2 ม.5/2 

ต 4.1 ม.5/1 

- พูดเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ

ของบุคคลในภาพ 

- บอกความหมายของคำศัพท สำนวน และ

กริยาวลีไดถูกตองตามบริบทในจดหมายท่ีอาน 

- อานออกเสียงขอความไดถูกตองตามหลักการ

อาน 

- ใชสำนวนและกริยาวลีเพ่ือทำใหประโยคได

ใจความสมบูรณ 

- ใช Wishes ในการพูดเพ่ือแสดงความรูสึกเสียใจ

กับการกระทำและเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

-ระบุรายละเอียดและขอเท็จจริงเพ่ือสรุปประเด็น

สำคัญเก่ียวกับความสัมพันธของบุคคลท่ีไดฟง 

-การเนนเสียงหนักของคำศัพท divorce, 

quarrel, ridiculous และ tough 

 

5 8 

15 The 

Media 

ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1 ม.5/2  

ต 1.1 ม.5/3 

ต 1.1 ม.5/4  

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

- บอกความหมายของคำศัพทเก่ียวกับสื่อ 

- บอกความหมายคำศัพทและวลีไดถูกตองตาม

บริบทในบทความท่ีอาน 

- บอกใจความสำคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการ

จัดรายการวิทยุจากบทความท่ีอาน 

- การอานออกเสียงขอความไดถูกตองตาม

หลักการอาน 

 

-ใชคำกริยาชวยกลุม Modals: should, ought 

to , had better ในประโยคสำหรับใหคำแนะนำ 

- บอกโครงสรางประโยคท่ีใชในการเขียนเพ่ือให

ขอเสนอแนะ 

 

5 7 

16 Movies ต 1.1 ม.5/1 

ต 1.1 ม.5/2 

ต 1.1 ม.5/3  

ต 1.1 ม.5/4  

- บอกความหมายของคำศัพทและวลีเก่ียวกับ

ภาพยนตร 

4 7 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

 

สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

ต 1.2 ม.5/2 

ต 1.2 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/4 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 1.3 ม.5/3 

ต 2.1 ม.5/1 

ต 2.1 ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2 

-บอกความหมาย,ใจความสำคัญและรายละเอียด

ของคำศัพทและวลีไดถูกตองตามบริบทในบท

วิจารณภาพยนตรท่ีอาน 

- อานออกเสียงขอความไดถูกตองตามหลักการ

อาน 

-ใชคำศัพทถูกตองตามบริบทในประโยคท่ีอาน 

-บอกประเด็นสำคัญท่ีไดจากการฟงจากการ

สัมภาษณนักแสดง 

-พูดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับงานอาชีพ 

-ใชโครงสรางทางภาษา The causative form 

 

 

    คะแนนสอบปลายภาค         คะแนน        20       คะแนน 

    รวมคะแนน ท้ังหมด   คะแนน      100       คะแนน 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ33101  รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน 1 หนวยกิต      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

หนวย

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู / 

ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

1 Smart Housing ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/5, 

ต 1.3 ม.6/1, ต 1.3 ม.6/2, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.1 ม.6/2, 

ต 2.2 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/2, 

ต 4.2 ม.6/1 

บานฉลาดหรือบานอัจฉริยะเปนบานท่ีอยู

อาศัย สะดวกสบาย ใชเทคโนโลยีท่ีชาญ

ฉลาด และใสใจเรื่องสิ่งแวดลอม 

5 8 

2 The Working 

World 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/2, ต 1.2 ม.6/4, 

ต 1.3 ม.6/1, ต 1.3 ม.6/2, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.1 ม.6/2, 

ต 2.2 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/2, 

ต 4.1 ม.6/1, ต 4.2 ม.6/1 

การสมัครงานในอาชีพตางๆ มีความสำคัญ

ท่ีผูเรียนจะตองเตรียมความพรอมท้ัง

ทักษะเฉพาะตำแหนง และความรูท่ีจะใช

ในงานนั้น ๆ 

5 8 

3 Followers of 

Fashion 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/1, ต 1.2 ม.6/2, 

ต 1.2 ม.6/5, ต 1.3 ม.6/1, 

ต 1.3 ม.6/2, ต 1.3 ม.6/3, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 3.1 ม.6/1, ต 4.1 ม.6/1, 

ต 4.2 ม.6/1 

แฟชั่นในยุคปจจุบันมีอิทธิพลสงผลตอการ

แตงกายของวัยรุนอยางมาก ดังนั้นผูเรียน

ควรมีทักษะการดำเนินชีวิต ในเรื่องของ

การประมาณตน 

 

 

 

5 7 
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หนวย

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู / 

ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

4 That’s 

Entertainment! 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/1, 

ต 1.2 ม.6/2, ต 1.2 ม.6/5, 

ต 1.3 ม.6/1, ต 1.3 ม.6/2, 

ต 1.3 ม.6/3, ต 2.1 ม.6/1, 

ต 2.1 ม.6/2, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 2.2 ม.6/2, ต 4.1 ม.6/1 

ความบันเทิงในรูปแบบตางๆ เปนการ

แสดงความรูสึก ความสขุ ความขอบคุณ 

หรือใชเพ่ือการเฉลิมฉลองในโอกาสตางๆ 

5 7 

คะแนนกลางภาคเรียน 20 

5 Where on 

earth? 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/1, ต 1.2 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/5, ต 1.3 ม.6/1, 

ต 1.3 ม.6/2, ต 1.3 ม.6/3, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 2.2 ม.6/2, ต 3.1 ม.6/1, 

ต 4.1 ม.6/1, ต 4.2 ม.6/2 
 

ปจจุบันนี้การทองเท่ียวแนวผจญภัยได

กลายเปนธุรกิจท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว

ท่ีสุดในโลก ประกอบดวยกิจกรรมท่ี

ตื่นเตนและสถานท่ีซ่ึงแปลกหูแปลกตา

นาสนใจ  

5 8 

6 On Your Marks ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/3, ต 1.2 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/5, ต 1.3 ม.6/1, 

ต 1.3 ม.6/3, ต 2.1 ม.6/1, 

ต 2.1 ม.6/2, ต 2.1 ม.6/3, 

ต 2.2 ม.6/1, ต 3.1 ม.6/1, 

ต 4.1 ม.6/1 

การเลนกีฬาหรือทำงานอดิเรกท่ีเราชื่น

ชอบ เปนสิ่งสำคัญอยางหนึ่งท่ีจะทำใหเรา

รูสึกผอนคลาย มีความสุข และมีสุขภาพท่ี

ดีข้ึน 

5 8 

7 Wheels, Wings, 

and Other 

Things 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/2, ต 1.2 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/5, ต 1.3 ม.6/1, 

ต 1.3 ม.6/3, ต 2.1 ม.6/1, 

ต 2.1 ม.6/3, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 3.1 ม.6/1, ต 4.1 ม.6/1 

การขับรถแขงขนาดเล็กท่ีเรียกวาโกคารท 

ถือเปนกีฬาท่ีสนุก ตื่นเตน ขับเคลื่อนดวย

มอเตอร โดยออกแบบมาเปนพิเศษ และมี

อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยตางๆ 

5 7 
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หนวย

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู / 

ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

8 The World 

Around Us  

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/2, 

ต 1.2 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/5, 

ต 1.3 ม.6/2, ต 1.3 ม.6/3, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 3.1 ม.6/1, ต 4.1 ม.6/1, 

ต 4.2 ม.6/2 
 

ปาฝนเขตรอนคือ พ้ืนทีปาเขียวชอุมท่ี

อุดมไปดวยพืชพรรณหลากชนิด รวมถึง

สัตวปา และแมลงหลากสายพันธุ 

5 7 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน 20 

รวม 40 100 
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โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา อ33102         รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 1 หนวยกิต                เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู / 

ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

1 In-Store 

Innovations 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/1, 

ต 1.2 ม.6/4, ต 1.3 ม.6/1, 

ต 1.3 ม.6/2, ต 2.1 ม.6/1, 

ต 2.2 ม.6/1, ต 4.1 ม.6/1, 

ต 4.2 ม.6/1, ต 4.2 ม.6/2 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเปนประโยชน

อยางมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

5 8 

2 The Things 

They Do For Us 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/2, ต 1.2 ม.6/5, 

ต 1.3 ม.6/1, ต 2.1 ม.6/1, 

ต 2.2 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/2, 

ต 4.1 ม.6/1 

มูลนิธิ หรือองคกรอาสาสมัครตาง ๆ มี

ความสำคัญมากในการขับเคลื่อน และ

พัฒนาชุมชน และทองถ่ิน 

5 8 

3 The Flower of 

Nature 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/2, ต 1.3 ม.6/1, 

ต 1.3 ม.6/2, ต 1.3 ม.6/3, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 2.2 ม.6/2, ต 3.1 ม.6/1, 

ต 4.1 ม.6/1 

ปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือภัย

พิบัติทางธรรมชาติตางๆ กอใหเกิดความ

เสียหายตอสังคมรวม ดังนั้นควรชวยกัน

ปองกันสาเหตุท่ีจะทำใหเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

5 7 

4 Wish you were 

here! 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/3, 

ต 1.2 ม.6/5, ต 1.3 ม.6/2, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 4.1 ม.6/1 

กิจกรรมท่ีนักเรียนนิยมปฏิบัติในวันหยุด

ภาคเรียนมีหลากหลายกิจกรรมใหเลือก 

ข้ึนอยูกับความตองการของแตละ

บุคคล/กลุม ท้ังนี้ควรคำนึงถึง

ความสามารถในการใชจาย 

5 7 

สอบกลางภาคเรียน 20 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู / 

ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

5 Fighting Fit ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/1, ต 1.2 ม.6/2, 

ต 1.2 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/5, 

ต 1.3 ม.6/3, ต 2.1 ม.6/1, 

ต 2.2 ม.6/1, ต 3.1 ม.6/1, 

ต 4.1 ม.6/1 

วิธีการดูแลตนเองใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

และปลอดภัย มีวิธีการท่ีหลากหลายซ่ึง

ข้ึนอยูกับความชอบของแตละบุคคล 

โดยตองคำนึงถึงความปลอดภัยมาเปน

ลำดับแรก 

5 8 

6 Food, Glorious 

Food 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/1, ต 1.2 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/5, ต 1.3 ม.6/3, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 2.2 ม.6/2, ต 3.1 ม.6/1, 

ต 4.1 ม.6/1, ต 4.2 ม.6/2 
 

รานอาหารฟาสตฟูดไดรับความนิยม

มากข้ึนในศตวรรษท่ี 20 สาเหตุสำคัญ

คือ การใหบริการรวดเร็วทันใจ และเปน

สถานท่ีนัดพบยอดนิยมของวัยรุน 

5 8 

7 Lessons to 

Learn 

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/3, ต 1.1 ม.6/4, 

ต 1.2 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/5, 

ต 1.3 ม.6/1, ต 1.3 ม.6/2, 

ต 2.1 ม.6/1, ต 2.1 ม.6/2, 

ต 2.2 ม.6/1, ต 4.1 ม.6/1, 

ต 4.2 ม.6/2 
 

การฝกหัดทักษะตางๆท่ีมีความสำคัญใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน เปนสิ่งจำเปน

ท่ีเราจะตองเรียนรู เพ่ือนำมาเปน

ประโยชนกับตนเองและผูอ่ืน 

5 7 

8 In The Name 

Of Progress  

ต 1.1 ม.6/1, ต 1.1 ม.6/2, 

ต 1.1 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/2, 

ต 1.2 ม.6/4, ต 1.2 ม.6/5, 

ต 1.3 ม.6/3, ต 2.1 ม.6/1, 

ต 2.1 ม.6/3, ต 2.2 ม.6/1, 

ต 4.1 ม.6/1 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ

เรียนรู มีความสำคัญอยางยิ่งในยุค

ปจจุบัน เพราะอินเทอรเนต คือ

เครือขายคอมพิวเตอรระดับโลกท่ีชวย

ใหเราแบงปนขอมูลไดอยางกวางขวาง 

และสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวาง

บุคคล 

 

5 7 

สอบปลายภาคเรียน 20 

รวม 40 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30227  รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 1  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Travelling 

Pronunciation 

- Phonetics 

- Phonics 

tongue twister 

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำไดอยางถูกตอง 

และเขาใจถึงความเหมือนกับ

ความตางของวัฒนธรรมทาง

ภาษา และการนำไปใช 

15 15 

2 Tourist 

Attraction 

- Search 

information 

about tourist 

attraction 

- Giving 

suggestion / 

improving about 

how to present 

tourist attraction 

- Presentation 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังใน

อดีต ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

พูดแนะนำสถานท่ีทองเทียว 

15 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆ ดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบคุคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 Travel Agent 

- Giving 

direction 

- Map 

- Brochure  

 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังใน

อดีต ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชวีิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

พูดใหคำแนะนำและขอมูล

เก่ียวกับสถานท่ีทองเทียว 

15 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Online: 

Introduction to 

Tourist 

Attraction 

- Documentary 

- Presentation 

about what 

students are 

going to do in 

the 

documentary 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเอง

ไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐาน

การสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การสรางชองทางในการ

เผยแพรสื่อออนไลน เชน 

YouTube และFacebook  

15 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30228  รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 2  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Travelling 

Pronunciation 

- Phonetics 

- Vocabulary 

about Guide 

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำไดอยางถูกตอง 

และเขาใจถึงความเหมือนกับ

ความตางของวัฒนธรรมทาง

ภาษา คำ ประโยค และการ

นำไปใช 

15 15 

2 Guide 

- How to be a 

good guide 

- The use of 

important 

sentences of 

being a good 

guide 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังใน

อดีต ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชวีิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน

เก่ียวกับการทำงานของ

มัคคุเทศก  

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 Online: Making 

Video 

- How to make 

advertisement 

- Persuasive 

language in ads 

(About tourist 

attraction and 

guide) 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเอง

ไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐาน

การสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การสรางชองทางในการ

เผยแพรสื่อออนไลน เชน 

YouTube และFacebook 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Role Play 

- Script 

- Storyboard 

- Reporting 

process of 

making the play 

practice 

- Fix error 

- Practice 

 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเอง

ไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐาน

การสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

แสดงบทบาทสมมติ 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30231 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1        จำนวน0.5 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

1 

 

Reading 

comprehension 

 

 

ต1.1 ม.4/3 

ผูเรียนสามารถอานและ

ตีความจากสื่อท่ีไมใชความ

เรียงใหเปนประโยคและ

ขอความเชน การอานกราฟ 

แผนภูมิ ตาราง ปายสัญลักษณ   

 

 

5 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

Skimming and 

Scanning  

 

 

 

 

ต1.1 ม.4/4 

ผูเรียนใชเทคนิคSkimming   

Scanning และ Speed 

reading 

จับใจความสำคัญจากเรื่อง 

สารคดีและบันเทิงคดีและ

สามารถบอก main idea ได 

 

 

5 

 

 

 

 

15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

 

 

 

3 

 

 

 

Conversation  

 

 

 

ต1.2 ม.4/1 

ผูเรียนสามารถสนทนาโดยการ

ใชสำนวนในการทักทาย การ

กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 

ชมเชย กับผูอ่ืนไดถูกตองตาม

กาลเทศะ 

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

4 

 

Sentence 

structure  

 

 

 

ต2.2 ม.4/1 

 

ผูเรียนเขาใจและสามารถเขียน

โครงสรางประโยค

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง    

 

5 

 

15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30232 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2        จำนวน0.5 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

1 

 

Reading 

comprehension 

 

 

ต1.1 ม.4/3 

ผูเรียนสามารถอานและ

ตีความจากสื่อท่ีไมใชความ

เรียงใหเปนประโยคและ

ขอความเชน การอานแผนผัง 

การตูน หรือ บทรอยกรอง 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

Vocabulary in 

context  

 

 

 

 

ต1.1 ม.4/4 

 

ผูเรียนสามารถเดาความหมาย

จากขอความแวดลอมโดยใช

ตัวชี้แนะ(clue) ท่ีแตกตางกัน

ออกไปจากเรื่องสารคดีและ

บันเทิงคดีได 

  

 

 

5 

 

 

 

 

15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

 

 

 

3 

 

 

 

Situation dialogs  

 

 

 

 

 

ต1.2 ม.4/1 

 

ผูเรียนรูและเขาใจสำนวนท่ีใช

ใน 

การสนทนาในแตละ

สถานการณเชน การสนทนา

ทางโทรศัพท โรงแรม การ

เดินทางทองเท่ียว หรือ

โรงพยาบาล  

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

4 

 

Error 

Identification  

 

 

ต2.2 ม.4/1 

 

ผูเรียนสามารถวิเคราะห

ประโยคตามโครงสรางและ

อธิบายไดตามหลักไวยากรณ  

 

5 

 

15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

         รหัสวิชา อ 30241         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 1   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 1 หนวยกิต        เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Using Textbooks 1.อานสำรวจสวนตางๆของ

หนังสือและเลือกอานเฉพาะ

สวนท่ีตรงจุดมุงหมายในการ

อานได 

2.อานและใชประโยชนจาก

ขอมูลท่ีปรากฏในสวนตางๆของ

หนังสือได 

- สวนประกอบตางๆของ

หนังสือ 

- เลือกใชประโยชนจากขอมูล 

ท่ีอยูในสวนตางๆของหนังสือ 

 

 

6 

 

10 

2 Finding Word 

Meaning From 

Context Clues 

3.อานเรื่องหรือขอความจา

สิ่งพิมพประเภทตางๆแลวเขาใจ 

หาความ 

หมายของคำศัพทจากบริบทได 

ความหมายคำศัพทจากบริบท 

โดยไมตองเปดพจนานุกรม 

 

 

8 

 

10 

3 Using Graphic 

Aids 

4.อานเรื่องกราฟ ตาราง แลว

เขาใจ ใชประโยชนจากขอมูลท่ี

อานได 

กราฟ ตารางและความเปน 

ไปไดจากขอมูลท่ีอาน 

 

 

6 

 

10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 Finding Topics 5.อานบทความจากสิ่งพิมพ สื่อ

อิเล็กทรอนิกสแลวเขาใจบอกหัว

เรื่องได 

บทความท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี เรื่องราวท่ีนาสนใจ 

 

6 

 

10 

5 Finding Stated 

Main ideas 

6.อานบทความแลวเขาใจ บอก

ใจความสำคัญได 

 

บทความท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี เรื่องราวท่ีนาสนใจ 

 

6 

 

10 

 

6 Sequencing 

The Events 

7.อานเรื่องแลวเขาใจ บอก

รายละเอียดของขอมูลท่ีอานได 

8.อานบทความแลวเขาใจ 

ลำดับเหตุการณ กอน-หลังได 

 

บทความท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี เรื่องราวท่ีนาสนใจ 

 

 

8 

 

10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

                  รหัสวิชา อ 30242         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 2   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1 หนวยกิต        เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Skimming and 

Scanning 

1.อานเรื่องอยางรวดเร็ว จับ

ประเด็นหลักของเรื่องได 

2.อานเรื่องอยางละเอียด บอก

รายละเอียดหรือขอมูล

สนับสนุนประเด็นหลักของเรื่อง

ได 

ขอมูล ขอความ ขาวสาร 

ประสบการณ เรื่องราว 

โฆษณา สลากสินคา บทความ

ท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี 

สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

8 

 

10 

2 Reference 

Words 

3.อานเรื่องแลวบอกความหมาย

ของคำ กลุมคำ หรือประโยคใน

ขอความกับคำอางอิงท่ีใชใน

เรื่องท่ีอานได 

 

ขอมูล ขอความ ขาวสาร 

ประสบการณ เรื่องราว 

โฆษณา สลากสินคา บทความ

ท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี 

สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

4 

 

10 

3 Reading 

Comprehension 

6.อานเรื่องแลวแสดงความ

คิดเห็นวิเคราะหและตีความ

เก่ียวกับสิ่งท่ีอานได 

 

 

ขอมูล ขอความ ขาวสาร 

ประสบการณ เรื่องราว 

โฆษณา สลากสินคา บทความ

ท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี 

สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

8 

 

10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 News 4.อานและตอบคำถามเก่ียวกับ

บทความ ขาวจากหนังสือพิมพ 

และแปลหัวขอขาวโดยใชภาษา

ไดอยางเหมาะสม 

 

บทความ ขาว จาก

หนังสือพิมพ 

 

8 

 

10 

5 Vocabulary and 

Synonyms 

5.อานคำศัพท แลวบอก

ความหมายเหมือนของคำศัพท

นั้นๆได 

ขอมูล ขอความ ขาวสาร 

ประสบการณ เรื่องราว 

โฆษณา สลากสินคา บทความ

ท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี 

สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

คำศัพท ความหมายเหมือน

ของคำศัพท 

 

6 

 

10 

 



255 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

6 GAT/ O-NET 

Reading 

6.อานเรื่องแลวแสดงความ

คิดเห็นวิเคราะหและตีความ

เก่ียวกับสิ่งท่ีอานได 

ขอสอบ GAT / O-NET ขอมูล 

ขอความ ขาวสาร 

ประสบการณ เรื่องราว 

โฆษณา สลากสินคา บทความ

ท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี 

สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

6 

 

10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30251         ช่ือรายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Articles 

ขอ 1 อธิบาย/เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค ขอความ 

และสำนวนตาง ๆ 
 

ขอ 7 เปรียบเทียบวิถีชีวิต 

ความคิด ความเชื่อ และท่ีมา

ของขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของเจาของภาษา

และของไทย 

อธิบายและเปรียบเทียบ

โครงสรางประโยคงาย ๆ ใน

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 

จำแนกขอความ คำ วลแีละ

สำนวนพรอมท้ังแปลความหมาย

ของประโยคไดเหมือนกับเจาของ

ภาษา 

15 15 

2 Part of Speech 

ขอ 1 อธิบาย/เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค ขอความ 

และสำนวนตาง ๆ 
 

ขอ 6 เขียนบรรยาย  

เปรียบเทียบ  สรุปและแสดง

ความคิดเห็นพรอมท้ังให

เหตุผลประกอบ โดยใช

คำศัพท สำนวนและ

โครงสรางประโยคได

เหมาะสมกับระดับชั้น 

อธิบายโครงสรางประโยคงาย ๆ 

ในภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 

แยกประเภทชนิดของคำได

พรอมท้ังเขียนประโยคอยางงาย

เก่ียวกับเรื่องราวใน

ชีวิตประจำวัน 15 15 

สอบกลางภาคเรียน 20 

3 Simple Sentence 

ขอ 1 อธิบาย/เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค ขอความ 

และสำนวนตาง ๆ 
 

ขอ 2 บอกโครงสรางของ

ประโยคชนิดตาง ๆ ได และ

สามารถแยกประเภทชนิด

ของคำหรือประโยคได 

อธิบายโครงสรางประโยคงาย ๆ 

ในภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 

จำแนกขอความ คำ วลแีละ

สำนวนพรอมท้ังแปลความหมาย

ของประโยคได จับใจความ

สำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ 

ตีความ แสดงความคิดเห็นจาก

เรื่องท่ีกำหนดให 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

ขอ 5 จับใจความสำคัญ 

วิเคราะหความ สรุปความ 

ตีความ แสดงความคิดเห็น 

ความรูสึกจากการอานเรื่อง

ตางๆ ประสบการณ และ

ขาว/ เหตุการณตาง ๆ อยาง

มีเหตุผล พรอมท้ังเขียน

ยกตวัอยางประกอบ 

4 Compound Sentence  

ขอ 3 เขาใจกระบวนการ

เขียนและสื่อสารขอมูล 

ความคิดรวบยอด และความ

คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยาง

สรางสรรค 
 

ขอ 4 เขียนบรรยาย 

เปรียบเทียบ แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ 

ใกลตัว ประสบการณ 

สถานการณ ขาว เหตุการณ 

ประเด็นท่ีอยูในความสนใจ

ของทองถ่ิน สังคม และโลก 

และสื่อสารอยางตอเนื่อง

เหมาะสม 
 

ขอ 8 คนควา สืบคน บันทึก

สรุป และแสดงความคิดเห็น

ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตาง ๆ 

เขียนประโยคท่ีประกอบดวย 

Simple sentences 2 ประโยค 

โดยใชคำเชื่อมความประเภทตาง 

ๆ ในลักษณะของคำ กลุมคำ 

รวมใหเปนประโยคเขาดวยกัน

โดยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

ประสบการณ สถานการณ ขาว 

เหตุการณตาง ๆ ของทองถ่ิน 

สังคม และโลก 
15 15 

สอบปลายภาคเรียน 20 

รวม 60 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30252         ช่ือรายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Complex Sentence 

ขอ 1 อธิบาย/เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค ขอความ 

และสำนวนตาง ๆ 
 

ขอ 2 เขาใจกระบวนการ

เขียนและสื่อสารขอมูล 

ความคิดรวบยอด และความ

คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยาง

สรางสรรค 

เขียนประโยคความซอนท่ีมี

ประธานและกริยามากกวา 1 ชุด 

และเชื่อมดวย subordinating 

conjunction เก่ียวกับเรื่อง

ตางๆ ใกลตัว ประสบการณ 

สถานการณ ขาว เหตุการณ

ตางๆ  

15 15 

2 
Compound-Complex 

Sentence 

ขอ 1 อธิบาย/เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค ขอความ 

และสำนวนตาง ๆ 
 

ขอ 3 เขียนบรรยาย 

เปรียบเทียบ แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ 

ใกลตัว ประสบการณ 

สถานการณ ขาว เหตุการณ 

ประเด็นท่ีอยูในความสนใจ

ของทองถ่ิน สังคม และโลก 

และสื่อสารอยางตอเนื่อง

เหมาะสม 

เขียนบรรยายเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

ประสบการณ สถานการณ ขาว 

เหตุการณของทองถ่ิน สังคม 

และโลก โดยการสรางประโยค

ในรูปแบบของ Simple 

Sentence, Compound 

Sentence, Complex 

Sentenceและ Compound-

Complex Sentence 

15 15 

สอบกลางภาคเรียน 20 

3 Paragraph 

ขอ 4 จับใจความสำคัญ 

วิเคราะหความ สรุปความ 

ตีความ แสดงความคิดเห็น 

ความรูสึกจากการอานเรื่อง

ตาง ๆ ประสบการณ และ

ขาว/ เหตุการณตาง ๆ อยาง

เขียน Paragraph งาย ๆ 

เก่ียวกับตนเอง Idolท่ีชอบ 

สถานท่ีท่ีชอบ และอ่ืนๆ และพูด

ถึงความเปนมา ของสิ่งท่ีตนเอง

ชอบจากประสบการณท่ีไดพบ

เจอ 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

มีเหตุผล พรอมท้ังเขียน

ยกตัวอยางประกอบ 
 

ขอ 7 เปรียบเทียบวิถีชีวิต 

ความคิด ความเชื่อ และท่ีมา

ของขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของเจาของภาษา

และของไทย 

4 Poster and Advertiser 

ขอ 5 สรางโปสเตอรโฆษณา

เพ่ือประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวในจังหวัดได 
 

ขอ 6 สรางประโยคความรวม

และประโยคความซอนได

อยางถูกตองเพ่ือใชในการ

สรางโปสเตอรโฆษณา 
 

ขอ 8 คนควา สืบคน บันทึก

สรุป และแสดงความคิดเห็น

ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตาง ๆ 

สรางโปสเตอรโฆษณาเพ่ือ

ประชาสัมพันธการทองเท่ียว

สถานท่ีสำคัญและมีชื่อเสียงใน

จังหวัดชลบุร ีและการสราง

โปสเตอรโฆษณาเพ่ือใชในเชิง

พาณิชย 
15 15 

สอบปลายภาคเรียน 20 

           รวม 60 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30291         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 0.5 หนวยกิต        เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Travelling 

Pronunciation 

- Phonics 

tongue twister 

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำไดอยางถูกตอง 

และเขาใจถึงความเหมือนกับ

ความตางของวัฒนธรรมทาง

ภาษา และการนำไปใช 

5 15 

2 Tourist 

Attraction 

- Giving 

suggestion / 

improving about 

how to present 

tourist attraction 

 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังใน

อดีต ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

พูดแนะนำสถานท่ีทองเทียว 

5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆ ดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 Travel Agent 

- Giving 

direction / Map 

 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังใน

อดีต ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

พูดใหคำแนะนำและขอมูล

เก่ียวกับสถานท่ีทองเทียว 

5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Online: 

Introduction to 

Tourist 

Attraction 

- Presentation 

about what 

students are 

going to do in 

the 

documentary 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเอง

ไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐาน

การสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การสรางชองทางในการ

เผยแพรสื่อออนไลน เชน 

YouTube และFacebook  

5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30292         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 0.5 หนวยกิต        เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Travelling 

Pronunciation 

- Vocabulary 

about Guide 

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำไดอยางถูกตอง 

และเขาใจถึงความเหมือนกับ

ความตางของวัฒนธรรมทาง

ภาษา คำ ประโยค และการ

นำไปใช 

5 15 

2 Guide 

- The use of 

important 

sentences of 

being a good 

guide 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังใน

อดีต ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชวีิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน

เก่ียวกับการทำงานของ

มัคคุเทศก  

5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 Online: Making 

Video 

- Persuasive 

language in ads 

(About tourist 

attraction and 

guide) 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเอง

ไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐาน

การสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การสรางชองทางในการ

เผยแพรสื่อออนไลน เชน 

YouTube และFacebook 

5 15 



266 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Role Play 

- Script 

- Storyboard 

- Reporting 

process of 

making the play 

practice 

- Fix error 

- Practice 

 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเอง

ไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐาน

การสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

แสดงบทบาทสมมติ 

5 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ 30281 รายวิชา  ภาษาจีน 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี  1    จำนวน  3 หนวยกิต  เวลา  120 ช่ัวโมง 

ลำดั

บท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 拼拼  

สวัสดี 
1.ศึกษาระบบสัทอักษร(พิน

อิน)ในภาษาจีนกลาง  เชน 

พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต 

2.หลักการผันวรรณยุกต  

การอานออกเสียงคำงายๆ

ถูกตองตามหลักการอาน 

3.ระบุตัวอักษรและเสียง  

อานออกเสียงและสะกดคำ

งายๆถูกตองตามหลักการ

อาน 

- กลาวคำทักทาย 

- การออกเสียงคำ 

- พินอิน พยัญชนะ  สระ 

วรรณยุกต กฎการเปลี่ยนเสียง 

20 10 

2 拼拼不太拼  
ภาษาจีนไมคอย

ยาก 

2. สนทนาตอบโต สอบถาม

เก่ียวกับการกระทำ ณ 

ขณะนั้นของคูสนทนาอยาง

งายเปนภาษาจีน 

สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับ

การกระทำ ณ ขณะนั้นของคู

สนทนาอยางงายเปนภาษาจีนโดย

ใชประโยคสุภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

20 10 

3 拼拼拼  
เจอกันพรุงนี้ 

4.ใชภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน
ในหองเรียนและสถานศึกษา 

การอานออกเสียงคำศัพท การถาม

ขอมูลของผูอ่ืนเปนภาษาจีนถูกตอง

ตามหลักไวยากรณภาษาจีนรวมถึง

การถามถึงบุคคลท่ี 3 

20 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 拼拼拼拼拼  

คุณไปไหน？ 

3.พูดโตตอบขอและให

ขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

15.สนทนาตอบโต สอบถาม

เก่ียวกับ วัน เวลา การ

เดินทาง เปนภาษาจีน 

- สถานท่ีตางๆ 

-พินอิน 

- หลักการเขียนอักษรจีน 

- สอบถามเก่ียวกับเก่ียวกับ วัน เวลา 

การเดินทาง เปนภาษาจีนโดยใช

ประโยคสุภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

20 10 
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5 这是王老师。 

นี่คือคุณครูหวัง 

 

15.สนทนาตอบโต สอบถาม

เก่ียวกับ วัน เวลา การ

เดินทาง เปนภาษาจีน 

คำศัพท ประโยคสนทนาเก่ียวกับ 

การเดินทาง สนทนาตอบโต 

สอบถามเก่ียวกับเก่ียวกับ วัน เวลา 

การเดินทาง เปนภาษาจีนโดยใช

ประโยคสุภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

 

20 10 

6 我学习汉语 ฉัน

เรียนภาษาจีน 

9.พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง

และเรื่องใกลตัว 

 

- การถามชื่อ- สกุลคนจีน 

- การอานการเนนคำ 

20 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ 30281 รายวิชา  ภาษาจีน 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี  2     จำนวน  3 หนวยกิต  เวลา  120 ช่ัวโมง 

ลำดั

บท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 拼拼拼拼拼  

คุณกินอะไร 
11.สามารถสนทนาเก่ียวกับ

อาหาร 

- ชื่ออาหารตางๆ 

- การเปลี่ยนเสียงอานของ “拼 ” 

20 10 

2 拼拼拼拼拼
拼拼？ 
ภาษาจีนไมคอย

ยาก 

9. สามารถพูดประโยคบอก

เลา  คำถาม  และปฏิเสธได

ตามสถานการณท่ีกำหนด 

สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับการ

กระทำ ณ ขณะนั้นของคูสนทนา

อยางงายเปนภาษาจีนโดยใชประโยค

สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

20 10 

3 拼拼人民拼  
ฉันแลกเงินจีน 

2.การแลกเปลี่ยนเงินตราใน
ธนาคาร  สกุลเงินตางๆ 

การอานออกเสียงคำศัพท การถาม

ขอมูลของผูอ่ืนเปนภาษาจีนถูกตอง

ตามหลักไวยากรณภาษาจีนรวมถึง

การถามถึงบุคคลท่ี 3 

20 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 拼拼拼拼拼  

คุณอาศัยอยูท่ี

ไหน？ 

5.สนทนาถามและบอก

เก่ียวกับท่ีอยูรวมถึงการอาน

เบอรโทรศัพท 

- สถานท่ีตางๆ 

-พินอิน 

- หลักการเขียนอักษรจีน 

- สอบถามเก่ียวกับท่ีอยู 

- การบอกเบอรโทรศัพท 

20 10 

5 我们都是留学

生。 

พวกเราตางก็เปน

นักเรียน

ชาวตางชาติ 

7.สนทนาเก่ียวกับการบอก

สัญชาติตางๆ 

- คำศัพท ประโยคสนทนาเก่ียวกับ

เชื้อชาติ  

- ไวยากรณเก่ียวกับ 状语 

 

20 10 

6 这是不是中

药？ นี่ใชยาจีนหรือ

ไมใช 

6.เรียนรูเบอรโทรศัพทสำคัญ

ท่ีควรรูของจีน  เชน  สถานี

ตำรวจ  โรงพยาบาล  

รถดับเพลิง  เปนตน 

 

- ประเภทของอาการปวย 

- การอานการเนนคำ 

- ประเภทของยา 

20 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 



271 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

          รหัสวิชา จ30291   ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว1    

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1        จำนวน  2.0  หนวยกิต    เวลา  80  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรู 
สาระสำคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 

打招呼 
การทักทาย 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำกลาวทักทาย 

การแนะนำตัว 

ขอบคุณ 

กลาวคำอำลา 

   13  10  

2. 
数字与星期 
การบอกตัวเลข วัน สัปดาห  

การนับเลข หลักหนวย-หลักลาน 

การบอกวันในสัปดาห 

การถามราคา 

 13  10 

3. 
几月几号？ 
วันท่ีเทาไหร เดือนอะไร 

การถาม-ตอบวันท่ี 

การถาม-ตอบวัน 

เทศกาลตางๆ 

 14  10  

สอบกลางภาค 20 

4. 

你是中国人吗？
คุณเปนคนจีนหรือเปลา 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพท 

บทสนทนา 

ชื่อประเทศตางๆ 

13  10  

5. 

买东西 

การซ้ือของ 

 

บทสนทนาเก่ียวกับการซ้ือของ การ

ตอราคาสินคา 

13  10  

6. 
机场接送 

การรับสงท่ีสนามบิน 

บทสนทนาบนรถแท็กซ่ี 14 10  

สอบปลายภาค 20 

                     รวม  80 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

        รหัสวิชา จ30292      ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 2     

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2         จำนวน  2.0  หนวยกิต    เวลา  80  ช่ัวโมง 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

   1. 

介绍酒店设施 

การแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก 

     

 

1,2,3,4,5 

 

บทสนทนาเก่ียวกับการใช

หองประชุม 

 

  13 10  

2. 酒店里有哪些服务？
โรงแรมมีบริการอะไรบาง 

บทสนทนาท่ีใชในโรงแรม 13 10  

3. 你会游泳吗？ 

คุณวายน้ำเปนไหม 

คำศัพท บทสนทนา

เก่ียวกับกีฬา 

14 10  

สอบกลางภาค 20  

    4. 

你哪儿不舒服？ 
คุณไมสบายตรงไหน 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพท บทสนทนา 

เก่ียวกับการไป

โรงพยาบาล 

 13 10  

5. 
日常生活 
กิจวัตรประจำวัน 

คำศัพท บทสนทนา

เก่ียวกับกิจวัตรประจำวัน 

13 10  

6. 

你去哪儿里？ 
คุณจะไปไหน 

คำศัพท บทสนทนา

เก่ียวกับสถานท่ี การบอก

ทิศทาง 

14 10  

 สอบปลายภาค 20  

                     รวม  80 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 30261  รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 3.0 หนวยกิต  เวลา  120 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 だい１か 

しょうかい 

การแนะนำ 

1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรอง

งายๆท่ีฟงหรืออาน 
2.อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ

ประโยค และขอความงายๆ 

ถูกตองตามหลักการอาน 
4.ตอบคำถามจากการฟงและอาน

ประโยค บทสนทนา ขอความหรือ

บทอานสั้นๆอาน 

5.พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ใน

การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ

ตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และ

สถานการณในชีวิตประจำวัน 

7. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง

เพ่ือน กิจวัตรประจำวัน และ

สิ่งแวดลอมใกลตัว 

8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น

งายๆเก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 

しょうかい ใน

ภาษาญี่ปุนคือการ

แนะนำตัวเองและ

แนะนำผูอ่ืนบอกชื่อ 

สัญชาติ ชั้นปท่ีเรียนอยู

แกผูท่ีพบกันเปนครั้ง

แรก และแนะนำคนท่ีตน

รูจักใหแกผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

26 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 だい２か 

がっこう 

あんない 

พาชมโรงเรียน 

 

11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

และในชีวิตประจำวัน 

การแนะนำสถานท่ีตางๆ

เชน อาคารในโรงเรียน 

หองเรียนและการถาม

หาสถานท่ีตางๆ และ

อธิบายเก่ียวกับสถานท่ี

ตางๆไดอยางถูกตอง 

30 15 

คะแนนสอบกลางภาค  20 

3 だい３か 

がっこうの 

１日 

กิจกรรมในโรงเรียน 

 

5.พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ใน

การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ

ตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และ

สถานการณในชีวิตประจำวัน 

ถามและตอบเก่ียวกับวัน

ในรอบสัปดาห เวลา 

ตารางสอน และถาม

ตอบเก่ียวกับสิ่งท่ีชอบใน

34 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

6. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล

เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว

และเรื่องใกลตัว 

7. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง

เพ่ือน กิจวัตรประจำวัน และ

สิ่งแวดลอมใกลตัว 

9. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยา

ทาทางอยางสุภาพตามมารยาท

สังคมและ 

เรื่องอาหาร กีฬา วิชา

เรียน 

 

 

 

 

 

 

4 だい４か 

つうがく 
การเดินทางไป

โรงเรียน 

 

3. เลือกและระบุภาพตรงตาม

ความหมายของคำ กลุมคำ 

ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟง

หรืออาน 

5.พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ใน

การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ

ตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และ

สถานการณในชีวิตประจำวัน 

ถามตอบเก่ียวกับวิธีการ

และระยะเวลาท่ีใชใน

การเดินทางไปโรงเรียน 

30 15 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 120 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา    ญ 30262  รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 3.0 หนวยกิต  เวลา  120  ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 だい５か 

一日のせいかつ 

ชีวิตประจำวัน 

5. เขียนภาพ แผนผัง และ

ตารางแสดงขอมูลตางๆ 

ตามท่ีไดฟงหรืออาน 

8. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางของเสียง

ตัวอักษร คำ กลุมคำ 

ประโยค ขอความ

เครื่องหมายวรรคตอน 

และการเรียงลำดับคำ 

ถามและตอบเก่ียวกับกิจวัตร

ประจำวันของตนเองหรือคนใกล

ตัวและความถ่ีของกิจวัตรนั้นๆ 

 

22 10 

2 だい６か 

かいもの 

การซ้ือของ 
 

 

 

 

1.  ตอบคำถามจากการฟง

และอานประโยค บท

สนทนา ขอความหรือบท

อานสั้นๆ 

2.เลือกและใชคำสั่ง คำ

ชักชวนคำขอรองงายๆ 

3. พูดและเขียนแสดงความ

ตองการของตนเองงายๆ 

4.พูดและเขียนแสดง

ความรูสึกของตนเอง

เก่ียวกับเรื่องใกลตัว และ

กิจกรรมตางๆ 

ถามตอบเก่ียวกับการซ้ือสินคา 

โดยระบุลักษณะ ราคา และ

จำนวน 

22 10 

3 だい７か 

がっこうの 

１日 

วันหยุด 1 
 

6. อธิบายอยางงายๆ 

เก่ียวกับเทศกาล 

วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิต

ความเปนอยูของชาวญี่ปุน 

การชักชวนเพ่ือนทำกิจกรรมตาง 

โดยระบุวัน เวลา หรือสถานท่ี 

24 

 

10 

คะแนนสอบกลางภาค  20 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดบั

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

4 だい８か 

がっこうの2日

วันหยุด 2 
 

10. บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของ

กับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืน และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

11. ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน 

สถานศึกษา และใน

ชีวิตประจำวัน 

12. ใชภาษาญี่ปุนในการ

สืบคน คนควาความรู

หรือขอมูลตางๆ จากสื่อ

และแหลงเรียนรูตางๆ 

 

ถามตอบเก่ียวกับกิจกรรมท่ีไดทำ

ในวนัหยุดและความรูสึกตอ

กิจกรรมนั้นๆ 

22 15 

5 だい９か 

かぞく 
ครอบครัว 

 

7. เขารวมกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุนตาม

ความสนใจ 

9. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางระหวาง

เทศกาล งานฉลอง และ

ประเพณีตามวัฒนธรรม

ของญี่ปุนกับของไทย 

11. ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน 

สถานศึกษา และใน

ชีวิตประจำวัน 

ถามตอบเก่ียวกับสมาชิกใน

ครอบครัว รวมท้ังบอก

รายละเอียดเก่ียวกับรูปราง

หนาตา ความสามารถ และ

ความชอบท้ังของตนเอง คนใน

ครอบครัว และคนใกลตัว 

30 15 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 120 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 30271  รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและการบริการ 1     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 การแนะนำ 2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน 

ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับการแนะนำ

ตนเอง เชน การบอกชื่อ สัญชาติ 

ประเทศบานเกิด เมืองเกิด เพ่ือสามารถ

แนะนำขอมูลของตนเองและคนท่ีตน

รูจักใหแกผูอ่ืนได 

20 15 

2 พาชม

สถานท่ี 

1. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูล

เก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกล

ตัว และสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับการแนะนำ

สถานท่ีตางๆ รวมท้ังการถาม – ตอบ 

เก่ียวกับสถานท่ีสำคัญตางๆ เพ่ือ

สามารถพูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ใน

การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง

เรื่องตางๆ ใกลตัว รวมท้ังสามารถถาม

หาสถานท่ีตางๆได 

20 15 

คะแนนสอบกลางภาค  20 

3 สถานท่ี 

ท่ีชอบ 

 

3. พูดและเขียนแสดงความรูสึก

ของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว 

และกิจกรรมตางๆ 

 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับการแสดง

ความรูสึก ชอบและไมชอบเก่ียวกับเรื่อง

ตางๆ เชนอาหาร สถานท่ี วิชา กีฬา 

ฯลฯ เปนตน เพ่ือสามารถถาม – ตอบ 

แสดงความรูสึกเก่ียวกับสิ่งท่ีตนชอบ

และไมชอบ เก่ียวกับสถานท่ี เรื่องใกล

ตัว รวมท้ังกิจกรรมตางๆ  

20 15 

4 การ

เดินทาง 

 

 

 

 

4. ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนใน

หองเรียน สถานศึกษา และใน

ชีวิตประจำวัน 

 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับการถามและ

ตอบเก่ียวกับวิธีเดินทางและระยะเวลาท่ี

ใชในการเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ 

สามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

เปนแนวทางท่ีจะนำภาษาญี่ปุนไปใชตอ

ยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  ใช

ในชีวิตประจำวันหรือใชในการประกอบ

อาชีพในอนาคตได 

20 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 30272  รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและการบริการ 2     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 ชีวิต 

ประจำวัน 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน 

ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับกิจวัตร

ประจำวัน และความถ่ีของกิจวัตรนั้นๆ 

เพ่ือสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูลเก่ียวกับตนเองและผูอ่ืนได 

20 15 

2 การซ้ือของ 1. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูล

เก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ 

ใกลตัว และสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับ ลักษณะ ราคา 

จำนวน รวมท้ังการถาม – ตอบ 

เก่ียวกับการซ้ือสินคา โดยระบุลักษณะ 

ราคา และจำนวนได เพ่ือสามารถพูด

โตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการถาม – 

ตอบเก่ียวกับราคาสินคา รวมท้ัง

แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับสินคานั้นๆได  

20 15 

คะแนนสอบกลางภาค  20 

3 วันหยุด 1 4. ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

และในชีวิตประจำวัน 

 

 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับการพูดชักชวน

ทำกิจกรรมตางๆ โดยระบุวัน เวลา 

สถานท่ี เพ่ือสามารถใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือสถานการณจำลอง

ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนำ

ภาษาญี่ปุนไปใชตอยอดในการศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน  ใชในชีวิตประจำวัน

หรือใชในการประกอบอาชีพในอนาคต

ได 

20 15 

4 วันหยุด 2 

 

 

 

3. พูดและเขียนแสดงความรูสึก

ของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล

ตัว และกิจกรรมตางๆ 

 

 

เรียนรูไวยากรณเก่ียวกับถาม – ตอบ 

เก่ียวกับ สถานท่ี กิจกรรมท่ีทำและ

ความรูสึกตอกิจกรรมนั้นๆได เพ่ือ

สามารถพูดและเขียนแสดงความรูสึก

ของตนเองท่ีมีตอสถานท่ีและกิจกรรม

นั้นๆได 

20 15 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 



280 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30229  รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 3  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 
Phonetic for 

speaking 

 

ขอ9 

ออกเสียงคำและประโยค

ไดถูกตอง และเขาใจถึง

ความเหมือนกับความตาง

ของวฒันธรรมทางภาษา 

คำ ประโยค และการ

นำไปใช 

4 

 

 

10 

2 

Working at 

the hotel and 

resort 1 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับการ

โรงแรม 

8 

 

 

10 

3 

Working at 

the hotel and 

resort  2 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับการ

โรงแรม 

8 

 

 

10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 Working at 

the airport 1 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวติประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับการ

ใหบริการในสนามบิน 

8 

 

10 

5 Working at 

the airport 2 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

8 

 

10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

เบื้องตน เก่ียวกับการ

ใหบริการในสนามบิน 

6 Roll play for 

working at the 

hotel and 

airport 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับการ

ใหบริการในโรงแรมและ

สนามบิน พรอมท้ังแสดง

บทบาทสมมุติจากหัวขอท่ี

กำหนดใหได 

4 

 

 

10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30230  รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 4  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 
Phonetic for 

speaking 

 

ขอ9  

ออกเสียงคำและประโยค

ไดถูกตอง และเขาใจถึง

ความเหมือนกับความตาง

ของวัฒนธรรมทางภาษา 

คำ ประโยค และการ

นำไปใช 

4 

 

10 

2 
Working at the 

restaurant  1 

 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับ

รานอาหาร ภัตตาคาร  

8 

 

 

10 

3 
Working at the 

restaurant  1 

 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับ

รานอาหาร ภัตตาคาร 

8 

 

 

10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

 

 

4 

 

 

Reservation 1 

 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการจองการรับ

บริการตางๆ อาทิ 

โรงแรม ท่ีพัก การ

เดินทาง และรานอาหาร

เปนตน 

6 

10 

 

5 

 

Reservation 2 

 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ

7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

7 

10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ระบบการจองการรับ

บริการตางๆ อาทิ 

โรงแรม ท่ีพัก การ

เดินทาง และรานอาหาร

เปนตน 

 

6 

 

 Conversation 

for  

 E-shopping 

 

ขอ1 ขอ2 ขอ3  ขอ4 ขอ

5 ขอ7 ขอ8 ขอ9 

สนทนาตามสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใช

ภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถ

ทำเองไดอยางงายๆและ

เปนพ้ืนฐานการสราง

อาชีพผานระบบออนไลน

หรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

7 

10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30233   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1        จำนวน0.5 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1. Analyzing the 

types of test 

1.เขาใจลักษณะขอสอบสวนตาง 

ๆ เชน Conversation ,Error , 

Identification , Sentences 

,Completion , Cloze 

Passage , Reading passage 

และอ่ืน ๆ 

-Part of test 

วิธีการทำขอสอบ 

3 15 

2. Using 

Vocabularies in 

context clues 

2.บอกความหมายคำศัพทท่ีพบ

บอยในขอสอบSynonym , 

Antonym การใช Prefix , 

Suffix รวมท้ังการเดาคำศัพทใน

บริบท (contextual ) ท่ีตางกัน 

-Using context clues to 

identity words 

-Part of Speech 

-Synonym, Antonym 

-Prefix , Suffix 

7 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

3. Communicate 

on situation 

 

3.เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษา

ในการสนทนา 

ตามสถานการณท่ีตางกัน 

 

-Situation  for 

Conversation  : education 

, service …… 

10 30 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30234 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     ภาคเรยีนท่ี 2        จำนวน0.5 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

4. Reading Skills 4.ใชเทคนิคการอานในการทำ

ขอสอบแบบตางๆได เชน 

เทคนิคการหาความคิดหลัก 

(Main Idea) หัวเรื่อง  (Topic) 

ชื่อเรื่อง (Title) การสรุป  

(Inference) ความมุงหมาย

(Purpose)  ได 

-การอานบทอานหาความคิด

หลัก( Main idea) หัวเรื่อง 

(Topic )ชื่อเรื่อง(Title) การ

แทนสรรพนาม (Pronoun 

Reference)การสรปุ ( 

Inference)และความมุงหมาย 

(Purpose)จากเรื่องท่ีอาน 

-Passage 

-Essay 

10 30 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

5. An Error 

Recognition 

5.  เขาใจประโยค Sentence 

Structure และกฎไวยากรณ

ภาษาเพ่ือวิเคราะหขอสอบใน

สวน Error  Recognition 

-Sentence Structure 

Rules 

10 30 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

         รหัสวิชา อ 30243         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 1 หนวยกิต        เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

1 

 

Signs and 

Advertisements 

 

 

ต1.1 ม.5/1 

อานและเขาใจขอมูล คำชี้แจง

ตางๆและปฏิบัติตาม

คำแนะนำได เชน การอาน

ปายสัญลักษณ การอาน

โฆษณา  

 

 

10 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

Using the 

dictionary  

 

 

ต1.1 ม.5/2 

อานและออกเสียงคำศัพท วลี 

ประโยค บทสนทนาตางๆ 

และเขาใจวิธีการสืบหาขอมูล

ดวยพจนานุกรม  

 

 

10 

 

 

 

 

15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

 

3 

 

 

 

Context clue  

 

 

 

 

 

 

ต1.1 ม.5/4 

 

เดาความหมายจากขอความ

แวดลอมโดยใชตัวชี้แนะ(clue) 

ท่ีแตกตางกันออกไปจากเรื่อง

สารคดีและบันเทิงคดีได 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

4 

 

Drawing 

Conclusions 

 

 

 

ต1.3 ม.5/2 

 

รูและเขาใจ สามารถเขียนสรุป

ความจากเรื่องท่ีอานเปนความ

เรียงของตนเองได   

 

10 

 

15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

                  รหัสวิชา อ 30244         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 4   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1 หนวยกิต        เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

1 

Newspaper 

and Label 

 

 

 

ต1.1 ม.5/1 

อานและเขาใจขอมูล คำชี้แจง

ตางๆและปฏิบัติตาม

คำแนะนำได เชน การอาน

หนังสือพิมพ และเอกสาร

กำกับยาได   

 

 

10 

 

 

15 

 

2 

Reading cartoon 

 and poem 

 

 

 

 

ต1.1 ม.5/2 

อานและตีความภาษาจาก

การตูนและกลอนได สามารถ

อานบทกลอนไดถูกตองและ

สามารถตีความหมายจากบท

กลอนได 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

3 

 

 

Skimming and 

Scanning  

 

 

 

 

 

ต1.1 ม.5/4 

ผูเรียนใชเทคนิคSkimming  

Scanning และ Speed 

reading 

จับใจความสำคัญจากเรื่อง 

สารคดีและบันเทิงคดีและ

สามารถบอก main idea ได 

 

 

10 

 

 

15 

 

4 

 

Making 

Inferences 

 

 

 

ต1.3 ม.5/2 

 

รูและเขาใจ สามารถเขียนสรุป

ความจากเรื่องท่ีอานเปนความ

เรียงของตนเองได   

 

10 

 

15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30253         ช่ือรายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60 ช่ัวโมง 

ลำดบั

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Review Lessons 

− Part of 

Speech 

− Simple 

Sentence 

− Compound 

Sentence 

− Complex 

Sentence 

 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

เขาใจหลักภาษา และชนิด

ของประโยคในภาษาอังกฤษ 

รวมถึงการเขียนประโยคแต

ละชนิดอยางถูกตอง 

4 5 

2 Personal Profile 

− Resume 

− Diary 

 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองได

ถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชใน

การศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความ

คิดเห็นของตนเองในรูปแบบ

ความเรียงไดถูกตอง และถูก

หลักการเขียนสากล 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล 

เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน

และสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

เขียนประวัติสวนตัวตนเองได

ถูกตอง และนาสนใจ ใช

ภาษาอังกฤษในการจดบันทึก

ประจำวัน เพ่ือฝกฝนทักษะ

การเขียน 

4 5 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดบั

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

3 Idioms 

− Types of 

Idioms 

− The Use of 

Idioms in 

Business 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึก

ของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ศึกษาสำนวนสุภาษิต

ภาษาอังกฤษท่ีใชใน

ชีวิตประจำวัน และในเชิง

ธุรกิจ เพ่ือการเขียนในรปู

ประโยคท่ีหลากหลาย 

7 5 

4 Mailing 

− Letter 

− E-mail 

 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองได

ถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชใน

การศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความ

คิดเห็นของตนเองในรูปแบบ

ความเรียงไดถูกตอง และถูก

หลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสในการเจรจา

ตอบโตเปนภาษาอังกฤษได

อยางถูกตอง 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ศึกษาการเขียนจดหมายใน

เชิงวิชาการ และเชิงธุรกิจ 

รวมถึงการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดบั

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 Essay 

− Types of 

Essay 

− Outlining 

− Writing 

Essay 

2. เขียนขอมูลแสดงความ

คิดเห็นของตนเองในรูปแบบ

ความเรียงไดถูกตอง และถูก

หลักการเขียนสากล 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึก

ของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล 

เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน

และสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เขียนความเรียงแสดงความ

คิดเห็นของตนเองไดถูกตอง

ตามหลักสากล รวมถึงการ

อางอิงขอมูลจากแหลงขอมูล

อ่ืน 

15 
 

15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดบั

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

6 Poetry 

− Poem 

− The Use of 

Poem in 

Business 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ศึกษาบทกวีท่ีมีชื่อเสียง และท่ี

สนใจเพ่ือใชในการทำงานเชิง

ธุรกิจท่ีแตกตาง และโดดเดน 

15 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30254         ช่ือรายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Newspaper 

− Headlines 

− Articles 

2. เขียนขอมูลแสดงความ

คิดเห็นของตนเองในรูปแบบ

ความเรียงไดถูกตอง และถูก

หลักการเขียนสากล 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึก

ของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล 

เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน

และสิง่ท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

วิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ 

และฝกฝนการเขียนหัวขอขาว 

และบทความเพ่ือรายงาน

ขาวสารเชิงธุรกิจ 

15 15 

2 Magazine 

− Cover 

− Columns 

 

2. เขียนขอมูลแสดงความ

คิดเห็นของตนเองในรูปแบบ

ความเรียงไดถูกตอง และถูก

หลักการเขียนสากล 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึก

ของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต 

ออกแบบนิตยสารไดอยาง

นาสนใจ ท้ังหนาปก บทความ

ดานใน รวมถึงการใชภาษาได

ตามสมัยนิยม  
15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล 

เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน

และสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 Persuasive 

Writing 

− Theory 

− Persuasive 

Writing 

− Posting 

Online 

2. เขียนขอมูลแสดงความ

คิดเห็นของตนเองในรูปแบบ

ความเรียงไดถูกตอง และถูก

หลักการเขียนสากล 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึก

ของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนม

นาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

ใชภาษาอังกฤษในการโนม

นาวจิตใจ เพ่ือใชในการ

บรรยายผลิตภัณฑทาง

ออนไลน เชน Facebook 

และ Instagram  
15 15 

4 Advertisement 

− Printing Ads 

− Online Ads 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนม

นาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม 

ความเหมือนและความแตกตาง

ของภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ศึกษาการใชภาษาในการ

โฆษณาสินคา และออกแบบ

โฆษณาใหนาสนใจท้ังแบบ

โปสเตอรและแบบออนไลน

ทาง Facebook และ 

Instagram 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30293         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 0.5 หนวยกิต        เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

Phonetic for 

speaking 

 

 

 

ขอ9 

 

 

- Initial sound /∫-/ 

- Final sounds /ѳl/, /-

st/, /-l/ , 

 /-dʒ/, /-g/ 

- Cluster sounds /pl-/, 

/sh-/, /tr-/ 

-Vowel sounds / ʊ/,/ 

ɪə/,/ ə ʊ/ 

3 

 

 

 

10 

2 

Working at 

the hotel and 

resort 1 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 

ขอ7 ขอ8 ขอ9 

-English for hotel 

employees word and 

expression. 

- Describing hotel 

facilities. 

- Describing functions 

and purpose. 

- Using Phrasal verb 1 

4 

 

10 

3 

 

Working at 

the hotel and 

resort  2 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 

ขอ7 ขอ8 ขอ9 

- Asking and repeat 

- Day and time 

- Giving direction 

- Asking permission 

- Using Phrasal verb 2 

3 

 

10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 Working at 

the airport 1 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 

ขอ7 ขอ8 ขอ9 

- Describing functions 

and purpose. 

- English for airport 

staffs , word and 

expression 

- Announcement at 

the airport. 

3 

 

10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 Working at 

the airport 2 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 

ขอ7 ขอ8 ขอ9 

- Fill in the 

immigration form. 

- Passport / Visa / 

Boarding pass 

- Booking online ticket 

3 

 

10 

6 Roll play for 

working at 

the hotel and 

airport 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 

ขอ7 ขอ8 ขอ9 

- Observation the 

student project and 

give the advice. 
4 

 

10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30294         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 0.5 หนวยกิต        เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 
Phonetic for 

speaking 

 

 

 

 

ขอ9  

- Review - Initial sound /∫-

/ 

- Final sounds /ѳl/, /-st/, 

/-l/ , 

 /-dʒ/, /-g/ 

- Cluster sounds /pl-/, 

/sh-/, /tr-/ 

-Vowel sounds / ʊ/,/ 

ɪə/,/ ə ʊ/ 

- 1,2,3 syllables. 

 

3 

 

 

 

10 

2 
Working at the 

restaurant  1 

 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ7 ขอ8 

ขอ9 

 -Identify table and 

utensils and set the table 

correctly. 

- Ordering and enjoy a 

meal in a restaurant. 

4 

 

3 
Working at the 

restaurant  1 

 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ7 ขอ8 

ขอ9 

- Reservation table on 

the phone 

- Problem and 

complaints 

- Ordering food. 

3 

 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

 

4 

 

 

Reservation 1 

 

ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ7 ขอ8 

ขอ9 

- Reservation the table at 

the restaurant. 

- Question and response. 

- Acceptation and refuse. 

3 

  

10 

   - Reservation the hotel. 3 10 
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5 Reservation 2 ขอ1 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ7 ขอ8 

ขอ9 

- Question and response. 

- Acceptation and refuse 

 

6 

 

 Conversation 

for  

 E-shopping 

 

ขอ1 ขอ2 ขอ3  ขอ4 ขอ5 ขอ7 

ขอ8 ขอ9 

- Products and services in 

English language. 

- Buying and selling 

product. 

- Take the advantage. 

- Question and answer 

4 

10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ30261 รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี  1    จำนวน  0.5 หนวยกิต  เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 

过生日 
ฉลองวันเกิด 

 

 

1,2,3,4,5 

คำศัพท บทสนทนา  

过生日 

การใช给 

  4 ชม. 10 

คะแนน 

2. 

彩虹有几

种颜色？ 
ส ี

คำศัพท บทสนทนา 

程度副词 

การใช 喜欢 

 3 ชม. 10 

คะแนน 

3. 

 

去宿舍怎

么走？ 
ไปหอพักอยางไร 

คำศัพทและบทสนทนา 

การใช 离 

การใช大概 

 3 ชม. 10 

คะแนน 

สอบกลางภาค 20 30 

4. 

今天天气

怎么样? 

สภาพอากาศ 

 

1,2,3,4,5 

คำศัพท บทสนทนา 

การใช 听…说 

การใช 还可以 

 5 ชม. 15 

คะแนน 

5. 
中国结 
ถักเชือกจีน 

ทักษะ ประวัติความสำคัญ

ของการถักเชือกจีน 

5 ชม. 15 

คะแนน 

สอบปลายภาค 20 30 

                     รวม 20 100 

 

 

 

 

 

 



300 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ30262 รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี  2    จำนวน  0.5 หนวยกิต  เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 

真不好意思 
ขอโทษจริงๆ 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

คำศัพทและบทสนทนา 

รูปประโยค 没有，着 

 

  4 ชม. 10 

คะแนน 

2. 
我喜欢看电影

。ไปดูหนัง 

การใช呢，都，再  3 ชม. 10 

คะแนน 

3. 

这道菜真好吃 
อาหารอรอยมาก 

การใช 就，才คำศัพท

และบทสนทนา 

การบอกรสชาติอาหาร 

甜，苦，酸，辣 

รูปประโยค 有的……有

的 

 3 ชม. 10 

คะแนน 

สอบกลางภาค 20 30 

4. 

 我假期去北京

旅游ปดเทอมไปเท่ียว

ปกก่ิง 

 

1,2,3,4,5 

คำศัพทและบทสนทนา 

รูปประโยค就………的 

การใช 跟 

 5 ชม. 15 

คะแนน 

5. 

我们一起来唱

歌吧 
 รองเพลงกันเถอะ 

คำศัพทและเนื้อเพลง 

 

 5 ชม. 15 

คะแนน 

สอบปลายภาค 20 30 

                     รวม 20 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ 30283 รายวิชา  ภาษาจีน 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี  1    จำนวน  3 หนวยกิต  เวลา  120 ช่ัวโมง 

ลำดั

บท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 拼拼拼拼
拼拼拼？ 

คุณไปหองสมุด

บอยไหม？ 

1. อานออกเสียงคำ กลุมคำ 

ประโยค และพูดโตตอบ

แลกเปลี่ยนขอมูลของตนเอง

ได 

พูด สื่อสาร ซักถามผูอ่ืนดวยประโยค

ภาษาจนี 

และสามารถนำมาประยุกตใชใช

ชีวิตประจำวนั 

20 10 

2 拼拼拼拼
拼拼拼  

เขากำลังทำอะไร

อยู? 

2. สนทนาตอบโต สอบถาม

เก่ียวกับการกระทำ ณ 

ขณะนั้นของคูสนทนาอยาง

งายเปนภาษาจีน 

สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับการ

กระทำ ณ ขณะนัน้ของคูสนทนาอยาง

งายเปนภาษาจีนโดยใชประโยคสุภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ 

20 10 

3 拼拼拼局

寄拼拼拼  

ฉันจะไปไปรษณีย

ไปสงพัสด ุ

4.ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

การอานออกเสียงคำศัพท การถาม

ขอมูลของผูอ่ืนเปนภาษาจีนถูกตอง

ตามหลักไวยากรณภาษาจนีรวมถึง

การถามถึงบุคคลที่ 3 

20 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 拼拼拼拼
拼？ 

ลองไดไหม？ 

3.คิดคำนวณเงินโดยนำความรู

วิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใช

ได รวมถึงการถามราคาสินคา 

ตอรองราคาเปนภาษาจีนได 

คิดคำนวณเงินพูดโตตอบเก่ียวกับ

ประโยคการซื้อของเปนภาษาจนี 

 

20 10 

5 我们明天

七点一刻

出发。 

พรุงนี้พวกเราจะ

ออกเดินทางเวลา

๐๗.๑๕ น. 

1.สนทนาตอบโต สอบถาม

เก่ียวกับ วัน เวลา การเดินทาง 

เปนภาษาจีน 

คำศัพท ประโยคสนทนาเก่ียวกับ การ

เดินทาง สนทนาตอบโต สอบถาม

เก่ียวกับเก่ียวกับ วัน เวลา การเดินทาง 

เปนภาษาจีนโดยใชประโยคสุภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

20 10 

6 我吃了早

饭就来了 

ฉันกินขาวเชาแลว

ก็มา 

3.คิดคำนวณเงินโดยนำความรู

วิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใช

ได รวมถึงการถามราคาสินคา 

ตอรองราคาเปนภาษาจีนได 

คิดคำนวณเงินพูดโตตอบเก่ียวกับ

ประโยคการซื้อของเปนภาษาจนี 

และสามารถตอรองราคา การซื้อได 

20 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา จ 30284   รายวิชา  ภาษาจีน 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  2   จำนวน   3  หนวยกิต  เวลา   120   ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 祝你生日快

乐拼  

สุขสันตวันเกิด 

2.อานออกเสียงคำ กลุมคำ 

ประโยค กลาวคำชมเชย

และพูดอวยพรวันเกิดเปน

ภาษาจีนได 

คำศัพท ประโยคสนทนาเก่ียวกับ

การอวยพรวันเกิด และการพูดอวย

พรวันเกิดเปนภาษาจีนไดถูกตอง

ตามหลักไวยากรณภาษาจีน 

โดยเลือกใชคำและประโยคท่ี

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

20 10 

2 我打算请老师

教我京剧。 

ฉันวางแผนจะเชิญ

ครูมาสอนง้ิว 

4.ใชภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน
ในหองเรียนและ
สถานศึกษา 

คำศัพท ประโยคสนทนาการ

สอบถามขอมูล ของผูอ่ืนเปน

ภาษาจีน หรือเชิญครูจีนมาสอนใน

สิ่งท่ีเราอยากเรียนรวมถึงการถาม

ถึงบุคคลท่ี ๓ เปนภาษาจีนโดยใช

ประโยคสุภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

20 10 

3 田芳去哪儿

了？เถียนฟางไป

ไหนแลว 

1.สนทนาตอบโต สอบถาม

เก่ียวกับ วัน เวลา การ

เดินทาง เปนภาษาจีน 

คำศัพท ประโยคสนทนา เก่ียวกับ

การเดินทาง สนทนาตอบโต

สอบถามเก่ียวกับวัน เวลา การ

เดินทาง เปนภาษาจีนโดยใช

ประโยคสุภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ โดยใชหลักการใช

ภาษาคำวา “多”ไดถูกตอง 

20 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 他学得很好 

เขาเรียนไดดีมาก 
2.อานออกเสียงคำ กลุมคำ 

ประโยค กลาวคำชมเชย

และพูดอวยพรวันเกิดเปน

ภาษาจีนได 

คำศัพท ประโยคสนทนาเก่ียวกับ

การชมเชย และการกลาวชมเชย

เปนภาษาจีนไดถูกตองตามหลัก

ไวยากรณภาษาจีน 

โดยเลือกใชคำและประโยคท่ี

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

20 10 



303 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

5 学校里面有

邮局吗？ 

ในโรงเรียนมี

ไปรษณียไหม？ 

 

3.บอกทิศทางของสถานท่ี

ตางๆ เปนภาษาจีนโดยนำ

ความรูวิชาสังคมศึกษา มา

ประยุกตใชได 

คำศัพท ประโยคสนทนา และพูด

บอกทิศทางของสถานท่ีตางๆเปน

ภาษาจีนโดยนำความรูวิชาสังคม

ศึกษามาประยุกตใชในการบอก

ทิศทาง 

20 10 

6 我来了两个多

月了ฉันมาได 2 

เดือนกวาแลว 

4.ใชภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน
ในหองเรียนและ
สถานศึกษา 

การอานออกเสียงคำศัพท การถาม

ขอมูลของผูอ่ืนเปนภาษาจีนถูกตอง

ตามหลักไวยากรณภาษาจีน 

รวมถึงการใชภาษาคำวา “多”ได

ถูกตอง 

20 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา จ 30293     ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 3 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1          จำนวน  2.0  หนวยกิต         เวลา  80  ช่ัวโมง 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 
旅游景点 
สถานท่ีทองเท่ียว 

 

 

  1,2,3,4,5 

 

คำศัพท บทสนทนา

เก่ียวกับการไปทองเท่ียว 

    13 10 

คะแนน 

2. 
接待 
การตอนรับแขก 

     คำศัพท บทสนทนา 

  เก่ียวกับการตอนรับแขก 

13 10 

คะแนน 

3. 
宿舍怎么走？ 
หอพักไปอยางไร 

คำศัพทและบทสนทนา 

เก่ียวกับการถามทาง 

14 10 

คะแนน 

สอบกลางภาค 20  

4. 

你有什么爱好？ 

งานอดิเรก 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพท บทสนทนา 

เก่ียวกับงานอดิเรก 

 

13 10 

คะแนน 

5. 

打电话 

การตอโทรศัพท 

คำศัพท บทสนทนา

เก่ียวกับการโทรศัพท

ระหวางประเทศ 

13 10 

คะแนน 

6. 

餐厅在哪儿？ 

หองอาหารอยูท่ีไหน 

คำศัพท บทสนทนา 

เก่ียวกับการสั่งอาหาร 

บทสนทนาเก่ียวกับการ

ถามทางไปหองน้ำ 

14 10 

คะแนน 

สอบปลายภาค 20  

                     รวม  80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา จ 30294     ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 4 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2         จำนวน  2.0  หนวยกิต         เวลา  80  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 这道菜真好吃。 

อาหารชนิดนี้อรอยมาก 

 

   1,2,3,4,5 

 

 

คำศัพทและบทสนทนา 

เก่ียวกับรสชาดอาหาร 

13 10 

คะแนน 

2. 
一起唱歌吧。  
รองเพลงกันเถอะ 

คำศัพทและเนื้อเพลง 

 

 13 10 

คะแนน 

3. 
真对不起！ 

ขอโทษจริงๆ 

คำศัพทและบทสนทนา 

เก่ียวกับการกลาวคำขอโทษใน

สถานการณตางๆ 

 14  10 

คะแนน 

สอบกลางภาค 20  

4. 
 我放假去北京旅游 
ปดเทอมไปเท่ียวปกก่ิง 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพทและบทสนทนา 

เก่ียวกับการไปทองเท่ียว 

13 10 

คะแนน 

5. 

脸谱 

หนากากจีน 

ศิลปะการวาดหนากากจีน 

วัฒนธรรมจนี 

ประวัติและความสำคัญของ

หนากากจีน 

 13 10 

คะแนน 

6. 
你住在哪儿？ 
การถามท่ีอยู 

คำศัพทและบทสนทนา 

เก่ียวกับการถามท่ีอยู 

 14 10 

คะแนน 

สอบปลายภาค 20  

                     รวม  80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ญ 30263   รายวิชา  ภาษาญ่ีปุน 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 3 หนวยกิต  เวลา 120 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

1 だい 10 か 

きょうしつ    

หองเรียน 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ

การใชงานตางๆ คำชี้แจง 

คำอธิบาย และคำบรรยายท่ี

ฟงและอาน 

3. เลือกและใชคำขอรอง 

คำแนะนำ คำขออนุญาต คำ

ชี้แจง คำอธิบาย ไดอยาง

คลองแคลว 

4. พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอและเสนอให

ความชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือใน 

12. คนควา  รวบรวม  และ

สรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

1. ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวมไปถึง

สำนวนภาษาท่ีใชในประโยค

คำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ 

รวมไปถึงภาษาท่ีใชในการ

แสดงความตองการ  ขอและ

ใหความชวยเหลือ  ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือในสถานการณ

ตางๆเชน ในหองเรียน เปน

ตน 

20 10 

2 だい 11   か 

こうつう 

การเดินทาง 

2.อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ

ท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียน

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  การใช

ประโยคและขอความท่ี

เก่ียวกับเรื่องใกลตัว เชน 

การเดินทาง หรือการ

20 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

สื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบ

ตางๆ 

12.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

13.ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

ทองเท่ียว รวมไปถึงเลือก

ภาษาท่ีใชแสดงความ

ตองการ ขอและใหความ

ชวยเหลือ อธิบายแผนท่ี  

ถาม-บอกทางโดยใชแผนท่ี  

การตอบรับ และปฏิเสธการ

ใหความชวยเหลือใน

สถานการณตางๆอยาง

เหมาะสม  

3 だい 12   か 

ともだち 

เพ่ือน 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ

การใชงานตางๆ คำชี้แจง 

คำอธิบาย และคำบรรยายท่ี

ฟงและอาน 

2. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ

ท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียน

สื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบ

ตางๆใหสัมพันธกับประโยค

และขอความท่ีฟงหรืออาน 

7.พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 

ประสบการณ และเหตุการณ

ท้ังในทองถ่ิน สงัคมและโลก 

พรอมท้ังใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ   

12.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

ผูเรยีนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวมไปถึง

สำนวนภาษาท่ีใชในการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

กิจกรรม เรื่องตางๆ ใกลตัว 

และการใหเหตุผล เชน การ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การ คบเพ่ือน การบรรยาย

บุคลิกลักษณะ งานอดิเรก

ของเพ่ือนในหอง 

20 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

13.ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

14.ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน 

คนควา รวบรวม วิเคราะห 

และสรุปความรูหรือขอมูล

จากสื่อและแหลงเรียนรู

ตางๆในการศึกษาตอ และ

การประกอบอาชีพ 

 สอบกลางภาคเรียน   20 

4 だい 13 か 

二本とタイ 

ญี่ปุนกับไทย 

5.พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูล บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/

ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ี

ฟงและอานอยางเหมาะสม 

11.อธิบายเปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางงานเทศกาล  งาน

ฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิต

ความเปนอยูของญี่ปุนกับ

ของไทย 

12.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวมไปถึง

สำนวนภาษาท่ีใชในการขอ

และใหขอมูล บรรยาย 

อธิบายลักษณะ และ

เปรียบเทียบความแตกตาง  

ระหวาของสองสิ่งข้ึนไป  

เปรียบเทียบระหวางท่ี

ประเทศไทยกับประเทศ

ญี่ปุน จากเรื่องท่ีฟงหรืออาน   

20 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

13.ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

5 だい 14 か 

料理 

อาหาร 

 

3.เลือกและใชคำขอรอง 

คำแนะนำ คำขออนุญาต คำ

ชี้แจง คำอธิบาย ไดอยาง

คลองแคลว 

6.พูดและเขียนนำเสนอขอมูล

เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ 

ขาว/เหตุการณ เรื่องและ

ประเด็นตางๆท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม 

9.ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  

วันสำคัญ    งานฉลอง  และ

ชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน 

10.เขารวม แนะนำ และจัด

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของญี่ปุนอยาง

เหมาะสม 

12.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

13.ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวมไปถึง

สำนวนภาษาท่ีใชในประโยค

อธิบาย บรรยาย ชี้แจง และ

การบอกลำดับกอนหลังใน

สถานการณตางๆ เชน  การ

อธิบายข้ันตอนการทำอาหาร 

รวมถึงการเลือกใชภาษาใน

การแสดงความรูสึกของ

ตนเองเก่ียวกับ  รสชาติ หรือ

ประสบการณท่ีเคยและไม

เคยทำ  และใหเหตุผล

ประกอบ 

20 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

6 だい 15 か 

おみやげ 

ของฝาก 

 

8.เลือกใชภาษา น้ำเสียง และ

คำกริยา ทาทางเหมาะสมกับ

ระดับบุคคล โอกาส สถานท่ี 

ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของญี่ปุน 

11.อธิบายเปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางงานเทศกาล  งาน

ฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิต

ความเปนอยูของญี่ปุนกับของ

ไทย 

12.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

13.ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวมไปถึง

สำนวนภาษาท่ีใชในการ

นำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำวัน และ

ประสบการณ  เชน  การให-

ไดรับของฝาก  กิจกรรมใน

วันหยุด  เปนตน  

20 10 

 สอบปลายภาคเรียน   20 

 รวม  120 100 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ญ 30264   รายวิชา  ภาษาญ่ีปุน 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 3 หนวยกิต  เวลา 120 ช่ัวโมง 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

1 だい 16 か 

病気 

การเจ็บปวย 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ

การใชงานตางๆ คำชี้แจง 

คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟง

และอาน 

4. พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอและเสนอใหความ

ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

การใหความชวยเหลือใน

สถานการณจำลองหรือ

สถานการณจริงอยางเหมาะสม 

5.พูดและเขียนบรรยายความรูสึก

และแสดงความคิดเห็นของ

ตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ

กิจกรรม ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ อยางมีเหตุผล 

9.บอกความแตกตางระหวางการ

ออกเสียงประโยค  ขอความ  

การลำดับคำตามโครงสราง

ประโยคภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

13.ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน 

คนควา รวบรวม วิเคราะห 

และสรุปความรูหรือขอมูลจาก

สื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการประกอบ

อาชีพ 

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวม

ไปถึงสำนวนภาษาท่ีใช

ในการแสดงความรูสึก

ของตนเองเก่ียวกับเรื่อง

อาการเจ็บปวย  และให

เหตุผลประกอบ  รวมถึง

การให คำแนะนำ คำ

ชี้แจง  และ คำอธิบาย

ในสถานการณตางๆ  

เชน  การดูแลรักษา

สุขภาพ  วิธีการทานยา  

เปนตน  

20 10 

2 だい 17   か 

むかしといま 

สมัยกอนกับ

ปจจุบัน 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ

การใชงานตางๆ คำชี้แจง 

คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟง

และอาน 

9.บอกความแตกตางระหวางการ

ออกเสียงประโยค  ขอความ  

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวม

ไปถึงสำนวนภาษาท่ีใช

ในการสื่อสารระหวาง

บุคคล  การแลกเปลี่ยน

ขอมูลเก่ียวกับตนเอง  

20 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

การลำดับคำตามโครงสราง

ประโยคภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

11.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจาก

แหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอ

ดวยการพูดหรือเขียน 

12.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

เรื่องใกลตัว  

สถานการณตางๆ  

เหตุการณ  ประเด็นท่ี

กำลังอยูในความสนใจ  

เชน เปรียบเทียบสังคม

ในอดีตและปจจุบัน  

เปนตน ท้ังในภาษาพูด

และภาษาเขียน 

3 だい 18   か 

お正月のパー

ティー 

งานปใหม 

3.สนทนาและเขียนโตตอบ

เก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  

สถานการณในชีวิตประจำวัน  

ประสบการณ  และสื่อสาร

อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

7.ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วัน

สำคัญ    งานฉลอง  และชีวิต

ความเปนอยูของญี่ปุน 

11.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจาก

แหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอ

ดวยการพูดหรือเขียน 

12.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวม

ไปถึงสำนวนภาษาท่ีใช

ในการสื่อสารระหวาง

บุคคล  เก่ียวกับตนเอง  

เรื่องใกลตัว  

สถานการณตางๆ  

เหตุการณ  ประเด็นท่ี

กำลังอยูในความสนใจ  

เชน งานเลี้ยง  งาน

ฉลอง  วันสำคัญ  เปน

ตน  ท้ังในภาษาพูดและ

ภาษาเขียน 

20 10 

 สอบกลางภาคเรียน   20 

4 だい 19 か 6.พูดและเขียนสรุปใจความ

สำคัญท่ีไดจากเรื่องราว  

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวม

20 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

学校のけいじ

ばん 

บอรด

ประชาสัมพันธ

โรงเรียน 

กิจกรรม  เหตุการณท่ีอยูใน

ความสนใจ 

7.ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วัน

สำคัญ    งานฉลอง  และชีวิต

ความเปนอยูของญี่ปุน 

11.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

13.ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน 

คนควา รวบรวม วิเคราะห 

และสรุปความรูหรือขอมูล

จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ

ในการศึกษาตอ และการ

ประกอบอาชีพ 

14.เผยแพรหรือประชาสัมพันธ

ขอมูล  ขาวสารของโรงเรียน  

ชุมชน  เปนภาษาญีปุ่น 

ไปถึงสำนวนภาษาท่ีใช

ในการสรุปใจความ

สำคัญ จากเรื่องราว  

กิจกรรม  หรือเหตุการณ

ท่ีอยูในความสนใจ เชน  

ขาวจากบอรด

ประชาสัมพันธของ

โรงเรียน  หรือ แผนปาน

โฆษณาตางๆ   

5 だい 20 か 

文化祭 

งานนิทรรศการ

วิชาการ 

8.เขารวม แนะนำ และจัด

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของญี่ปุนอยาง

เหมาะสม 

11.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

12.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวม

ไปถึงสำนวนภาษาท่ีใช

ในการแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง

ตางๆใกลตัว  หรือ

เรื่องราวท่ีเปนประเด็นท่ี

อยูในความสนใจ  เชน  

งานนิทรรศการ  งาน

เทศกาลตางๆ  เปนตน  

และการใหเหตุผล

ประกอบ   

20 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

เกิดข้ึนในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

6 だい 21 か 

待ち合わせ 

การนัดพบ 

9.บอกความแตกตางระหวางการ

ออกเสียงประโยค  ขอความ  

การลำดับคำตามโครงสราง

ประโยคภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

10.อธิบายเปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางงานเทศกาล  งาน

ฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิต

ความเปนอยูของญี่ปุนกับของ

ไทย 

11.คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆ และนำเสนอดวยการ

พูดหรือเขียน 

12.ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

ผูเรียนศึกษาโครงสราง

ประโยค  คำศัพท  รวม

ไปถึงสำนวนภาษาท่ีใช

ในการนำเสนอขอมูล

เก่ียวกับตนเอง  กิจวัตร

ประจำวัน  เชน  การนัด

หมาย  รวมไปถึงการใช

ประโยคเง่ือนไขและการ

ตั้งสมมติฐาน 

20 10 

 สอบปลายภาคเรียน   20 

 รวม  120 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

  โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 30273  รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1   จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

1 ตำแหนงและ

ทิศทาง 

1. เลือกและใชคำขอรอง  ให

คำแนะนำ  คำขออนุญาต   

คำชี้แจง  และคำอธิบายตาม

สถานการณอยางถูกเหมาะสม 

เรียนรูคำศัพทพ้ืนฐานท่ีใชบอยการ

เดินทางไมวาจะเปนคำศัพทเก่ียวกับ

ตำแหนงทิศทาง  สถานท่ี และ

ยานพาหนะ  เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานใน

การสรางประโยคไดอยางเหมาะสม 

10 10 

2 การบอกทาง 2. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ี

อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อ

ท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ

ใหสัมพันธกับประโยคและ

ขอความท่ีฟงหรืออาน 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการถาม-บอกทาง  การอธิบาย

เสนทางจากแผนท่ี  และการให

คำแนะนำเก่ียวกับสถานท่ีและ

เสนทางไดอยางเหมาะสม   

15 10 

3 สนามบิน 4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน  

สถานศึกษา  และชุมชน 

เรียนรูการใชคำศัพทและไวยากรณ

หรือสำนวนท่ีใชในสนามบินและ

นำมาสรางเปนประโยคสนทนาใน

สถานการณจำลองไดอยางเหมาะสม 

15 10 

 

 

 

คะแนนสอบกลางภาค  20 

4 คำศัพทท่ีใชใน

โรงแรม 

3. พูดและเขียนนำเสนอขอมูล 

กิจวัตรประจำวัน และ

ประสบการณ 

 

เรียนรูคำศัพทพ้ืนฐานท่ีจำเปนในงาน

บริการโดยเฉพาะอยางยิ่งงาน

โรงแรมเพ่ือสามารถนำไปใชประกอบ

ในการสรางประโยคสนทนาไดอยาง

เหมาะสม 

15 10 

 

5 การจองและคืน

หองพัก 

6. พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือ

เรื่องใกลตัว  พรอมท้ังให

เหตุผลสั้นๆ 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการใหบริการจองและคืนหองพัก  

รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและ

ใหคำแนะนำแกลูกคาท่ีมาใชบริการ

ไดอยางเหมาะสม 

15 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

6 การใหบริการ

ทางโทรศัพท 

5. จับใจความสำคัญและตอบ

คำถามจากการฟงและอาน

บทสนทนา  บทอานสั้นๆ  

และเรื่องเลา 

 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการใหบริการแกลูกคาทาง

โทรศัพทเพ่ือสามารถนำไปใชไดอยาง

ถูกตองตามหลักไวยากรณและหลัก

มารยาทไดอยางเหมาะสม รวมไปถึง

เกร็ดความรูท่ีเก่ียวของ 

10 10 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 30274  รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

1 คำศัพทท่ีใชใน

โรงพยาบาล 

2. อานออกเสียงคำ  กลุมคำ  

ประโยค  ขอความ  และบท

อานสั้นๆ ถูกตองตามหลักการ

อาน 

 

เรียนรูคำศัพทพ้ืนฐานท่ีใชบอยใน

สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตางๆ

ไมวาจะเปนคำศัพทเก่ียวกับชื่อโรค  

อาการเจ็บปวย  อวัยวะในรางกาย  

แผนกและบุคลากรในโรงพยาบาล  

และยาตางๆ  เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานใน

การสรางประโยค 

10 10 

2 เม่ือตองไป

โรงพยาบาล 

4. พูดและเขียนแสดงความ

ตองการขอและใหความ

ชวยเหลือ  ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ

ในสถานการณตางๆอยาง

เหมาะสม 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการขอความชวยเหลือ  และแจง

เม่ือตองการไปโรงพยาบาลหรือ

ตองการความชวยเหลือไดอยาง

เหมาะสม   

15 10 

3 เม่ือไปถึง

โรงพยาบาล 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  

และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่อง

ท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการถามและใหขอมูลเบื้องตนเม่ือ

ตองติดตอกับเจาหนาท่ีของ

โรงพยาบาลในการเขารบัการรกัษา

อยางเหมาะสม 

15 10 

 

 

 

คะแนนสอบกลางภาค  20 

4 ประโยคท่ีใชใน

การบอกอาการ 

6. พูดและเขียนบรรยายแสดง

ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับ

เรื่องใกลตัว  กิจกรรม  และ

ประสบการณอยางมีเหตุผล 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการบรรยายหรือแสดงความรูสึก

ของตนเองเก่ียวกับอาการเจ็บปวย

อยางเหมาะสม 

15 10 

 

5 คำแนะนำและ

ขอควรปฏิบัติ 

 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง 

คำแนะนำ  คำอธิบาย  และ

คำบรรยายท่ีฟงและอาน 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการขอและใหคำแนะนำ  รวมไป

ถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำไดอยาง

เหมาะสม 

15 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

6 สำนวนท่ีใชใน

การเยี่ยมคนปวย 

5. สนทนาและเขียนโตตอบ

เก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  

สถานการณในชีวิตประจำวัน  

ประสบการณ  และสื่อสาร

อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 

เรียนรูการใชไวยากรณหรือสำนวน

ในการไปเยี่ยมไข  ใหกำลังใจผูปวย

ไดอยางเหมาะสมตามหลักไวยากรณ

และ  ตามหลักมารยาท  รวมไปถึง

เกร็ดความรูทางวัฒนธรรมท่ี

เก่ียวของ 

10 10 

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30231  รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 5  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

Phonetics 

− Phonetic 

Symbols 

− Intonation 

 

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง และเขาใจถึงความ

เหมือนกับความตางของ

วัฒนธรรมทางภาษา คำ 

ประโยค และการนำไปใช 

15 15 

2 Persuasive Speech 

− Self-

Introduction 

− Story Telling 

− Persuasive 

Speech 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรู

เก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงาน

อาชีพ ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ัง

เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

พูดโนมนาวใจ เพ่ือใชในการ

จูงใจผูฟง 

15 

 

15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

3 Online: Reviewing 

Products 

− Describing 

Things 

− Tone of 

Voice 

− The Use of 

Facebook 

and 

Instagram 

for 

Presenting 

Products 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรู

เก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำ

เองไดอยางงายๆและเปน

พ้ืนฐานการสรางอาชีพผาน

ระบบออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการพูดโนมนาวใจใน

การขายผลิตภัณฑในสื่อ

ออนไลน 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

กับชีวิตประจำวันและงาน

อาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ัง

เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Online: Making Vlog 

− Making a 

Plan and 

Script 

− Recoding 

VDO and 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรู

เก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการสรางชองทางการ

สรางรายไดจากสื่อออนไลน 

เชน Youtube, Facebook 

และ Instagram 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

Broadcasting 

Live  

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำ

เองไดอยางงายๆและเปน

พ้ืนฐานการสรางอาชีพผาน

ระบบออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงาน

อาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30232  รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 6  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

Phonetics 

− Reviewing 

Phonetic 

Symbols 

− Identifying the 

Sounds from 

Listening 

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง และเขาใจถึงความ

เหมือนกับความตางของ

วัฒนธรรมทางภาษา คำ 

ประโยค และการนำไปใช 
10 15 

2 

Flight Attendant 

− Parts of 

Airport 

− Checking in 

− Boarding and 

Landing 

− Safety 

Demonstration 

− Conversation 

on the Plane 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม 

สนามบิน รานอาหาร และ

ความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน

และงานอาชีพ ขอ4 ใชภาษา

เพ่ือแสดงความรูสึกของ

ตนเองท้ังเรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตนเก่ียวกับการทำงาน

พนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน  

20 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

3 Logistics 

− Dealing with 

Clients about 

the Products 

in Warehouse 

− Debate 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม 

สนามบิน รานอาหาร และ

ความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการ

นำเสนอธุรกิจออนไลนท่ี

สามารถทำเองไดอยางงายๆ

และเปนพ้ืนฐานการสราง

อาชีพผานระบบออนไลน

หรือเครือขายอินเตอรเนต 

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

ทำงานดานการขนสงสินคา

ระหวางประเทศ 

15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน

และงานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ัง

เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Skit 

− Script 

− Story Board 

− Costume and 

Makeup 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใน

ระบบการทำงานบริการ

เบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม 

สนามบิน รานอาหาร และ

ความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก 

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

แสดงบทบาทสมมติ 
15 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

− Backdrops and 

Props 

− Stage 

Performance 

− Public 

Relations 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการ

นำเสนอธุรกิจออนไลนท่ี

สามารถทำเองไดอยางงายๆ

และเปนพ้ืนฐานการสราง

อาชีพผานระบบออนไลน

หรือเครือขายอินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน

และงานอาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น ความตองการ

ของตนเอง การเสนอและ

การตอบรับการชวยเหลือ 

และบริการผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30235 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 1        จำนวน 0.5 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Interviewing 1. พูด อธิบาย แสดง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ความรูเก่ียวกับประเด็น

ปญหาในสถานการณท่ี

กำหนดได 

2. สนทนาเก่ียวกับ

การศึกษาตอ การสมัคร

งาน และการประกอบ

อาชีพได 

3. ฟงเรื่องราวเก่ียวกับ

สถานการณท่ีกำหนด 

และสามารถตอบคำถาม

ไดถูกตอง 

การสัมภาษณใน

การศึกษาตอหรือ

ประกอบอาชีพให

ประสบความสำเร็จตาม

ความมุงหมาย มีความ

จำเปนท่ีจะตองเรียนรู

คำศัพท สำนวน และ

ทักษะในการสื่อสาร 

5 15 

2 Situation & 

Dialogue 

4. อานเรื่องราวเก่ียวกับ

สถานการณท่ีกำหนด 

และสามารถตอบคำถาม

ไดถูกตอง 

การอานบทสนทนาหรือ

สนทนาในสถานการณ

ตางๆท่ีกำหนดได

ถูกตอง มีความสำคัญใน

การศึกษาตอ 

5 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 Vocabulary & 

Expression 

5. บอกความหมายและ

หลักการเดาความหมาย

ของคำศัพทและสำนวนท่ี

พบในบทความหรือ

สถานการณตางๆได 

เทคนิคการเดา

ความหมายของคำศัพท

และสำนวนในบทความ

และสถานการณตางๆ มี

ความสำคัญใน

การศึกษาตอในปจจุบัน 

5 15 

4 Reading 

Comprehension 

6. บอกความหมายของ 

กราฟ ตาราง สัญลักษณ 

ปายนิเทศ และ

คำแนะนำตางๆไดเปน

อยางดี 

ทักษะการอานจบั

ใจความ สรุปความ และ

ตีความ มีความสำคัญ

มากในการอานสื่อท่ีเปน

5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

7. ตีความ วิเคราะห และ

สรุปความจากเนื้อหาท่ี

อานได 

ความเรียงและไมเปน

ความเรียง 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา อ 30236 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 2        จำนวน 0.5 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Review 

Grammar 

1. อธิบาย ยกตัวอยาง 

และตอบคำถามเก่ียวกับ

การใชหลักไวยากรณได 

2. บอกความเหมือนและ

ความแตกตางของ

โครงสรางทางภาษา หลัก

ไวยากรณ ระหวาง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได 

ความรูทางดานไวยากรณ

มีสวนสำคัญในการทำ

ขอสอบเพ่ือการศึกษาตอ 

ดังนั้นผูเรียนควรศึกษา

เนื้อหาตางๆใหมีความ

เขาใจอยางถองแท 

10 30 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

2 Writing 

Structure 

3. เขียนประวัติสวนตัว 

และเขียนใบสมัครใน

การศึกษาตอหรือประกอบ

อาชีพได 

4. วิเคราะหและใชเทคนิค

ตางๆในการทำขอสอบ 

GAT / O-net และ วชิา

สามัญได 

การเขียนใบสมัครใน

การศึกษาตอหรือการ

ประกอบอาชีพ รวมท้ัง

ความสามารถในการทำ

ขอสอบ มีความจำเปน

อยางยิ่งท่ีตองทำความ

เขาใจในโครงสรางทาง

ภาษา และหลักทางภาษา 

ไวยากรณ 

10 30 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

         รหัสวิชา อ 30245         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 5   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 1 หนวยกิต        เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Living with 

Robots 

(Robots in the 

Home) 

1.   วิเคราะหคำศัพท 

สำนวนจากเรื่อง Living 

with Robots, A New 

Member of the Family 

และ Live Longer 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการ

เปรียบเทียบ แสดงความ

คิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่อง

การใชชีวิตกับหุนยนตได 

3.  ใชภาษาอังกฤษในการ

เปรียบเทียบขอดีขอเสีย

แสดงความคิดเห็น

ยกตัวอยางสรุปความ

เก่ียวกับหุนยนตได 

คำศัพทสำนวน คำ

บรรยาย ขอความโฆษณา

ประโยคท่ีใชในการแสดง

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การสื่อสารระหวางบุคคล

ภาษาท่ีใชในการแสดง

ความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต 

เทคโนโลยีท่ีใชใน

ครัวเรือน การดูแล

สุขภาพรางกาย และการ

ปฏิบัติตอสัตวโลก 

 

6 10 

2 A New 

Member of 

the Family 

1.   วิเคราะหคำศัพท 

สำนวนจากเรื่อง Living 

with Robots, A New 

Member of the Family 

และ Live Longer 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการ

เปรียบเทียบ แสดงความ

คิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่อง

การใชชีวิตกับหุนยนตได 

3.  ใชภาษาอังกฤษในการ

เปรียบเทียบขอดีขอเสีย

แสดงความคิดเห็น

ยกตัวอยางสรุปความ 

เก่ียวกับหุนยนตได 

คำศัพทสำนวน คำ

บรรยาย ขอความโฆษณา

ประโยคท่ีใชในการแสดง

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การสื่อสารระหวางบุคคล

ภาษาท่ีใชในการแสดง

ความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต 

เทคโนโลยีท่ีใชใน

ครัวเรือน การดูแล

สุขภาพรางกาย และการ

ปฏิบัติตอสัตวโลก 

 

6 10 



333 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

3 Live Longer 

(Do you want 

to live 

forever?) 

1.   วิเคราะหคำศัพท 

สำนวนจากเรื่อง Living 

with Robots, A New 

Member of the Family 

และ Live Longer 

4.  ใชภาษาอังกฤษในการ

เปรียบเทียบ แสดงความ

คิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่อง 

Living Longer ได 

คำศัพทสำนวน คำ

บรรยาย ขอความโฆษณา

ประโยคท่ีใชในการแสดง

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การสื่อสารระหวางบุคคล

ภาษาท่ีใชในการแสดง

ความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต 

เทคโนโลยีท่ีใชใน

ครัวเรือน การดูแล

สุขภาพรางกาย และการ

ปฏิบัติตอสัตวโลก 

สรางสรรค จับใจความ

สำคัญวิเคราะหความ 

สรุปความตีความและ

แสดงความคิดเห็นจาก

การฟงและอานพรอมท้ัง

ใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ สนทนาและ

เขียนโตตอบขอมูลและ

สื่อสารอยางตอเนื่องและ

เหมาะสม การ

เปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกตางของ

หุนยนต เทคโนโลยีท่ีใช

ในครัวเรือน การดูแล

สุขภาพรางกาย และการ

ปฏิบัติตอสัตวโลก 

8 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

4 Can We 

Afford to Live 

Longer? 

5.  บอกความหมาย

คำศัพทสำนวนจากอาน

เรื่อง Can We Afford to 

Live Longer?, Standing 

Up for Animals และ 

People for Animals 

Rights 

6.  ใชภาษาอังกฤษในการ

ตีความขอดีขอเสียแสดง

ความคิดเห็นยกตัวอยาง

เก่ียวกับCan We Afford 

to Live Longer ได                 

คำศัพทสำนวน คำ

บรรยาย ขอความโฆษณา

ประโยคท่ีใชในการแสดง

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การสื่อสารระหวางบุคคล

ภาษาท่ีใชในการแสดง

ความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต 

เทคโนโลยีท่ีใชใน

ครัวเรือน การดูแล

สุขภาพรางกาย และการ

ปฏิบัติตอสัตวโลก 

6 10 

5 Standing Up 

for Animals 

5.  บอกความหมาย

คำศัพทสำนวนจากอาน

เรื่อง Can We Afford to 

Live Longer?, Standing 

Up for Animals และ 

People for Animals 

Rights 

7.  ใชภาษาอังกฤษในการ

วิเคราะห สรางสรรค 

แสดงความคิดเห็นจากการ

ฟงและอานพรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบจากเรื่อง 

Standing Up for 

Animals ได 

คำศัพทสำนวน คำ

บรรยาย ขอความโฆษณา

ประโยคท่ีใชในการแสดง

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การสื่อสารระหวางบุคคล

ภาษาท่ีใชในการแสดง

ความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต 

เทคโนโลยีท่ีใชใน

ครัวเรือน การดูแล

สุขภาพรางกาย และการ

ปฏิบัติตอสัตวโลก จับ

ใจความสำคัญวิเคราะห

ความ สรุปความตีความ

และแสดงความคิดเห็น

จากการฟงและอาน 

6 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

6 People  for 

Animal Rights 

 

5.  บอกความหมาย

คำศัพทสำนวนจากอาน

เรื่อง Can We Afford to 

Live Longer?, Standing 

Up for Animals และ 

People for Animals 

Rights 

8.  ใชภาษาอังกฤษในการ

เปรียบเทียบ ความเหมือน

ความตาง คิดออกแบบ 

ตีความสรุปเรื่องราว 

ประเด็นสำคัญ และแสดง

ความคิดเห็นใหเหตุผล

เก่ียวกับการเรียกรองสิทธิ

เพ่ือสัตวได 

คำศัพทสำนวน คำ

บรรยาย ขอความโฆษณา

ประโยคท่ีใชในการแสดง

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การสื่อสารระหวางบุคคล

ภาษาท่ีใชในการแสดง

ความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต 

เทคโนโลยีท่ีใชใน

ครัวเรือน การดูแล

สุขภาพรางกาย และการ

ปฏิบัติตอสัตวโลก จับ

ใจความสำคัญวิเคราะห

ความ สรุปความตีความ

และแสดงความคิดเห็น

จากการฟงและอาน 

8 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

                  รหัสวิชา อ 30246         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 6   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1 หนวยกิต        เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 The Rise and 

Fall of 

Languages 

1.   วิเคราะหคำศัพท สำนวน

จากเรื่อง The Rise and Fall 

of Languages,The Killer 

Language และImproving on 

Nature? 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการ

แยกแยะขอความท่ีเปนจริง 

ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น 

สรุปความ ยกตัวอยางจากเรื่อง

การเพ่ิมข้ึนและสูญหายไปของ

ภาษา             

3.  ใชภาษาอังกฤษในการ

วิเคราะหขอความท่ีเปนจริง 

ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น

สรุปความยกตัวอยางจากเรื่อง

ภาษาเพชฌฆาต 

คำศัพทสำนวน คำบรรยาย 

ขอความประโยคท่ีใชในการ

แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช

ในการแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

สื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ี

ใชในการแสดงความตองการ

คำศัพทสำนวนประโยคท่ี

เก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและ

สูญหายของภาษา ความงาม 

ภาวะโลกรอน และการนำสัตว

มาทำเปนอาหารคิดออกแบบ 

สรางสรรค จับใจความสำคัญ

วิเคราะหความ สรุปความ

ตีความและแสดงความคิดเห็น

จากการฟงและอานพรอมท้ัง

ใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ สนทนาและเขียน

โตตอบขอมูลและสื่อสารอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม การ

เปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกตางขอดีและขอเสีย 

สาเหตุและผลกระทบ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

6 10 

2 The Killer 

Language 

1.   วิเคราะหคำศัพท สำนวน

จากเรื่อง The Rise and Fall 

of Languages,The Killer 

Language และImproving on 

Nature? 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการ

คำศัพทสำนวน คำบรรยาย 

ขอความประโยคท่ีใชในการ

แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช

ในการแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

สื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ี

8 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

แยกแยะขอความท่ีเปนจริง 

ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น 

สรุปความ ยกตัวอยางจากเรื่อง

การเพ่ิมข้ึนและสูญหายไปของ

ภาษา             

3.  ใชภาษาอังกฤษในการ

วิเคราะหขอความท่ีเปนจริง 

ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น

สรุปความยกตัวอยางจากเรื่อง

ภาษาเพชฌฆาต 

ใชในการแสดงความตองการ

คำศัพทสำนวนประโยคท่ี

เก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและ

สูญหายของภาษา ความงาม 

และการนำสัตวมาทำเปน

อาหาร 

คิดออกแบบ สรางสรรค จับ

ใจความสำคัญวิเคราะหความ 

สรุปความตีความและแสดง

ความคิดเห็นจากการฟงและ

อานพรอมท้ังใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ 

3 The Killer 

Language 

1.   วิเคราะหคำศัพท สำนวน

จากเรื่อง The Rise and Fall 

of Languages,The Killer 

Language และImproving on 

Nature? 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการ

แยกแยะขอความท่ีเปนจริง 

ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น 

สรุปความ ยกตัวอยางจากเรื่อง

การเพ่ิมข้ึนและสูญหายไปของ

ภาษา             

3.  ใชภาษาอังกฤษในการ

วิเคราะหขอความท่ีเปนจริง 

ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น

สรุปความยกตัวอยางจากเรื่อง

ภาษาเพชฌฆาต 

คำศัพทสำนวน คำบรรยาย 

ขอความประโยคท่ีใชในการ

แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช

ในการแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

สื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ี

ใชในการแสดงความตองการ

คำศัพทสำนวนประโยคท่ี

เก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและ

สูญหายของภาษา ความงาม 

และการนำสัตวมาทำเปน

อาหาร 

คิดออกแบบ สรางสรรค จับ

ใจความสำคัญวิเคราะหความ 

สรุปความตีความและแสดง

ความคิดเห็นจากการฟงและ

อานพรอมท้ังใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ 

8 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

4 The Never-

Ending Desire 

for Beauty 

5.  บอกความหมายคำศัพท 

สำนวนจากเรื่อง The Never-

Ending Desire for Beauty, 

Hotter and Hotterและ Meat 

Made Man 

6.  ใชภาษาอังกฤษในการสรุป

ประเด็นหลักของ แสดงความ

คิดเห็นจากการฟงและอาน

พรอมท้ังใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบจากเรื่อง

ความตองการทางความงามไมมี

ท่ีสิ้นสุดได 

 

 

 

คำศัพทสำนวน คำบรรยาย 

ขอความประโยคท่ีใชในการ

แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช

ในการแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

สื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ี

ใชในการแสดงความตองการ

คำศัพทสำนวนประโยคท่ี

เก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและ

สูญหายของภาษา ความงาม 

ภาวะโลกรอนและการนำสัตว

มาทำเปนอาหารคิดออกแบบ 

สรางสรรค จับใจความสำคัญ

วิเคราะหความ สรุปความ

ตีความและแสดงความคิดเห็น

จากการฟงและอานพรอมท้ัง

ใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ 

7 10 

5 Hotter and 

Hotter 

5.  บอกความหมายคำศัพท 

สำนวนจากเรื่อง The Never-

Ending Desire for Beauty, 

Hotter and Hotterและ Meat 

Made Man7.  ใชภาษาอังกฤษ

ในการคิดออกแบบ สรางสรรค 

จับใจความสำคัญวิเคราะหความ

เก่ียวกับอาหารท่ีทำจากสัตวได 

 

คำศัพทสำนวน คำบรรยาย 

ขอความประโยคท่ีใชในการ

แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช

ในการแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

สื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ี

ใชในการแสดงความตองการ

คำศัพทสำนวนประโยคท่ี

เก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและ

สูญหายของภาษา ความงาม 

และการนำสัตวมาทำเปน

อาหาร 

7 10 

6 Meat Made Man 5.  บอกความหมายคำศัพท 

สำนวนจากเรื่อง The Never-

Ending Desire for Beauty, 

คำศัพทสำนวน คำบรรยาย 

ขอความประโยคท่ีใชในการ

แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช

6 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

Hotter and Hotterและ Meat 

Made Man8.  ใชภาษาอังกฤษ

ในการระบุขอความท่ีเปนจริง 

ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น 

สรุปเรื่องราว ประเด็นสำคัญ 

แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลหา

สาเหตุและผลลัพธเก่ียวกับสัตว

ได 

ในการแสดงความรูสึกและ 

ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

สื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ี

ใชในการแสดงความตองการ

คำศัพทสำนวนประโยคท่ี

เก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและ

สูญหายของภาษา ความงาม 

ภาวะโลกรอนและการนำสัตว

มาทำเปนอาหารคิดออกแบบ 

สรางสรรค จับใจความสำคัญ

วิเคราะหความ สรุปความ

ตีความและแสดงความคิดเห็น

จากการฟงและอานพรอมท้ัง

ใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ สนทนาและเขียน

โตตอบขอมูลและสื่อสารอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม การ

เปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกตางขอดีและขอเสีย 

สาเหตุและผลกระทบ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30255         ช่ือรายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 
Grammar 

usage 

1. อธิบาย เปรียบเทียบ 

หลักการใชไวยกรณ 

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางในกาลตางๆ ได  

2. เขียนสื่อความใน

สถานการณตางๆ ได

ถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ 

การใชหลักไวยากรณ 

โครงสรางประโยค 

ภาษาอังกฤษได

เหมาะสม และถูกตองใน

สถานการณตางๆ มี

ความสำคัญในการเขียน

สื่อความในชีวิประจำวัน 

ใหความหมายท่ีตรง

ประเด็น 

10 10 

2 
Punctuation 

usage 

3. อธิบาย เปรียบเทียบ 

หลักการใชเครื่องหมาย

วรรคตอน ความเหมือน

และความแตกตางในการ

ใชเครื่องหมาย ใน

ประโยคตางๆได  

4. เขียนสื่อความใน

รูปแบบตางๆโดยใช

เครื่องหมายวรรคตอนได

ถูกตอง 

การใชเครื่องหมายวรรค

ตอน ในประโยค

ภาษาอังกฤษได

เหมาะสม และถูกตอง 

ทำใหความหมายของการ

เขียนสื่อความไม

คลาดเคลื่อน 

10 10 

3 Style  

5. อธิบาย เปรียบเทียบ 

หลักการรูปแบบการ

เขียนภาษาอังกฤษใน

สถานการณตางๆได 

6. เขียนสื่อความใน

รูปแบบตางๆตาม

สถานการณท่ีกำหนดให

ได 

การใชรูปแบบการเขียน

ภาษาอังกฤษใน

สถานการณตางๆ ได

ถูกตองและเหมาะสม มี

ความสำคัญในการเขียน

สื่อความในชีวิประจำวัน 

ใหความหมายท่ีตรง

ประเด็น 

10 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 
Elements 

language 

7. อธิบาย/เปรียบเทียบ 

องคประกอบของภาษา

องคประกอบของภาษา

ในแตละประเภทมีความ
10 10 



341 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ในแตละประเภท และนำ

ความรูไปเขียนสื่อความ

ไดถูกตอง 

แตกตางกันในการใช

เขียนสื่อความ มีความ

จำเปนท่ีจะตองใชให

ถูกตองตามสถานการณ 

5 

Persuasive and 

information 

emails, reports 

and proposals 

8. เขียนขอมูล รายงาน 

และขอเสนอเชิญชวนใน

สถานการณตางๆได 

การเขียนเชิญชวน โนม

นาวในการสื่อความ

ประเภทตางๆ มี

ความสำคัญในการ

ประชาสัมพันธ และงาน

โฆษณา 

10 10 

6 

Curriculum 

Vitae 

9. อธิบายหลักการเขียน 

CV และเขียน CV ได

ถูกตอง 

การเขียน Curriculum 

Vitae ใหถูกตอง มี

ความสำคัญในการศึกษา

ตอ และประกอบอาชีพ

ในอนาคต 

10 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30256         ช่ือรายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 Error correction 

1. เขียนแกไขประโยค ขอความ

ตางๆ ใหถูกตองตามหลัก

ไวยากรณได 

การแกไขขอความในการสื่อ

ความประเภทตางๆใหถูก

ตองการมีความสำคัญอยางยิ่ง

ในการนำเสนอขอมูลใหมี

ความนาเชื่อถือ 

10 10 

2 Summarizing  

2. เขียนสรุปขอมูล ใจความ

สำคัญในการนำเสนอสินคาได

ถูกตองและครอบคลุม 

การเขียนสรุปขอมูล ใจความ

สำคัญในการนำเสนอสินคามี

ความสำคัญในการดำเนิน

ธุรกิจ 

10 10 

3 Paraphrasing 

3. เขียนถอดความจากสื่อท่ี

ไมใชความเรียงออกมาเปน

ความเรียงท่ีเขาใจงายข้ึน 

การเขียนถอดความจากสื่อท่ี

ไมใชความเรียงออกมาเปน

ความเรียงท่ีเขาใจงายข้ึนมี

ความสำคัญในการ

ประชาสัมพันธสินคาประเภท

ตางๆ 

 

10 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 

Style and 

structure of a 

sophisticated 

level in the 

workplace 

4. เขียนรูปแบบ โครงสราง 

ขอความสื่อท่ีมีความซับซอน

มากข้ึน ในพ้ืนท่ีโฆษณาตางๆได 

การเขียนรูปแบบ โครงสราง 

ขอความสื่อท่ีมีความซับซอน

มากข้ึน ในพ้ืนท่ีโฆษณาตาง 

เปนประโยชนในการดำเนิน 

และเปดชองทางธุรกิจ 

 

10 10 

5 
Compare and 

contrast eassy 

5. เขียนเปรียบเทียบและขอ

แตกตางของสินคาประเภท

ตางๆได 

การเขียนเปรียบเทียบและขอ

แตกตางของสินคาประเภท

ตางๆ ชวยในการตัดสินใจของ

ผูบริโภค 

 

10 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

6 

Advanced 

Business Writing 

Tips 

6. เขียนสื่อความในเชิงธุรกิจ

โดยสามารถใชเคล็ดลับในการ

เขียนไดถูกตอง 

 

การเขียนสื่อความในเชิงธุรกิจ

โดยสามารถใชเคล็ดลับในการ

เขียนไดถูกตอง ชวยใหการ

เขียนไดตรงประเด็นมากข้ึน 

 

10 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30295         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 0.5 หนวยกิต        เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

Pronunciation 

− Phonics 

− Intonation 

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง และเขาใจถึงความ

เหมือนกับความตางของ

วัฒนธรรมทางภาษา คำ 

ประโยค และการนำไปใช 

5 15 

2 Persuasive Speech 

− Self-

Introduction 

− Story Telling 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรู

เก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงาน

อาชีพ ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ัง

เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

พูดโนมนาวใจ เพ่ือใชในการ

จูงใจผูฟง 

5 

 

15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

3 Logistics 

− Dealing with 

Clients 

about the 

Products in 

Warehouse 

 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรู

เก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำ

เองไดอยางงายๆและเปน

พ้ืนฐานการสรางอาชีพผาน

ระบบออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

ทำงานดานการขนสงสินคา

ระหวางประเทศ 

5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

กับชีวิตประจำวันและงาน

อาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเองท้ัง

เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Skit 

− Script 

− Story Board 

− Stage 

Performance 

ขอ 1 ความเขาใจและใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบ

การทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรู

เก่ียวกับการจองท่ีพัก 

รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึง

สนทนาตามสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการ

แสดงบทบาทสมมติ 5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

เปนพ้ืนฐานของงานบริการ

เบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการนำเสนอ

ธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำ

เองไดอยางงายๆและเปน

พ้ืนฐานการสรางอาชีพผาน

ระบบออนไลนหรือเครือขาย

อินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบใน

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจำวันและงาน

อาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษาทาทาง 

น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง 

คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและการตอบ

รับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอและให

ขอมูล เรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตน

สนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตางๆดวยวิธีการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจดาน

วัฒนธรรม ความเหมือนและ

ความแตกตางของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

นำไปใชไดอยางถูกตอง
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

    รหัสวิชา อ 30296         ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  6  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 0.5 หนวยกิต        เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

Phonetics 

− Reviewing 

Phonetic 

Symbols 

 

ขอ 9 มีความเขาใจ

ดานวัฒนธรรม ความ

เหมือนและความ

แตกตางของ

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย นำไปใชได

อยางถูกตองเหมาะสม

กับบุคคลและ

กาลเทศะ 

ออกเสียงคำและ

ประโยคไดถูกตอง 

และเขาใจถึงความ

เหมือนกับความตาง

ของวัฒนธรรมทาง

ภาษา คำ ประโยค 

และการนำไปใช 

5 15 

2 

Flight Attendant 

− Conversation on 

the Plane 

ขอ 1 ความเขาใจและ

ใชภาษาอังกฤษ

สื่อสาร ในระบบการ

ทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม 

สนามบิน รานอาหาร 

และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก 

รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปน

พ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 3 สนทนาโตตอบ

ในสถานการณตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจำวันและ

งานอาชีพ ขอ4 ใช

ภาษาเพ่ือแสดง

ความรูสึกของตนเอง

ท้ังเรื่องราวตางๆใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังใน

สนทนาตาม

สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

ในระบบการทำงาน

บริการเบื้องตน

เก่ียวกับการทำงาน

พนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน  

5 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

อดีต ปจจุบันและ

อนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษา

ทาทาง น้ำเสียง 

ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำ

ขอรอง คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอ

และใหขอมูล เรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน

และสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษ

ตามสถานการณตางๆ

ดวยวิธีการและ

รูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจ

ดานวัฒนธรรม ความ

เหมือนและความ

แตกตางของ

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย นำไปใชได

อยางถูกตองเหมาะสม

กับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

3 Online: Reviewing 

Products 

− Describing 

Things 

− Tone of Voice 

ขอ 1 ความเขาใจและ

ใชภาษาอังกฤษ

สื่อสาร ในระบบการ

ทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม 

สนามบิน รานอาหาร 

สนทนาตาม

สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

ในระบบการพูดโนม

นาวใจในการขาย

5  

15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก 

รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปน

พ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการ

นำเสนอธุรกิจ

ออนไลนท่ีสามารถทำ

เองไดอยางงายๆและ

เปนพ้ืนฐานการสราง

อาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือ

เครือขายอินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบ

ในสถานการณตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจำวันและ

งานอาชีพ  

ขอ4 ใชภาษาเพ่ือ

แสดงความรูสึกของ

ตนเองท้ังเรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน 

ท้ังในอดีต ปจจุบัน

และอนาคต  

ขอ 5 เขาใจภาษา

ทาทาง น้ำเสียง 

ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำ

ขอรอง คำอธิบาย  

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอ

และใหขอมูล เรื่องราว

ผลิตภัณฑในสื่อ

ออนไลน 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ตางๆในชีวิตประจำวัน

และสิ่งท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษ

ตามสถานการณตางๆ

ดวยวิธีการและ

รูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจ

ดานวัฒนธรรม ความ

เหมือนและความ

แตกตางของ

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย นำไปใชได

อยางถูกตองเหมาะสม

กับบุคคลและ

กาลเทศะ 

4 Online: Making Vlog 

− Making a Plan 

and Script 

 

ขอ 1 ความเขาใจและ

ใชภาษาอังกฤษ

สื่อสาร ในระบบการ

ทำงานบริการเบื้องตน 

เก่ียวกับการโรงแรม 

สนามบิน รานอาหาร 

และความรูเก่ียวกับ

การจองท่ีพัก 

รานอาหาร การ

เดินทาง ซ่ึงเปน

พ้ืนฐานของงาน

บริการเบื้องตน  

ขอ 2 ใชภาษาในการ

นำเสนอธุรกิจ

ออนไลนท่ีสามารถทำ

เองไดอยางงายๆและ

เปนพ้ืนฐานการสราง

อาชีพผานระบบ

สนทนาตาม

สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน ใช

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

ในระบบการสราง

ชองทางการสราง

รายไดจากสื่อ

ออนไลน เชน 

Youtube, 

Facebook และ 

Instagram 

5 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ออนไลนหรือ

เครือขายอินเตอรเนต 

ขอ 3 สนทนาโตตอบ

ในสถานการณตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจำวันและ

งานอาชีพ  

ขอ 5 เขาใจภาษา

ทาทาง น้ำเสียง 

ความรูสึกของผูพูด 

รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำ

ขอรอง คำอธิบาย  

ขอ 6 ใชภาษาเพ่ือ

แสดงความคิดเห็น 

ความตองการของ

ตนเอง การเสนอและ

การตอบรับการ

ชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

ขอ 7 ใชภาษาเพ่ือขอ

และใหขอมูล เรื่องราว

ตางๆในชีวิตประจำวัน

และสิง่ท่ีตนสนใจ  

ขอ 8 ใชภาษาอังกฤษ

ตามสถานการณตางๆ

ดวยวิธีการและ

รูปแบบท่ีหลากหลาย  

ขอ 9 มีความเขาใจ

ดานวัฒนธรรม ความ

เหมือนและความ

แตกตางของ

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย นำไปใชได
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

อยางถูกตองเหมาะสม

กับบุคคลและ

กาลเทศะ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ30263 รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1    จำนวน  0.5 หนวยกิต  เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 

咖啡店 
ณ รานกาแฟ 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพทและบทสนทนา 

การใช一下，还是

，请 

 

  4 ชม. 10 

คะแนน 

2. 

饭店 
ณ รานอาหาร 

คำศัพทบทสนทนา 

การใช 要 

 

 3 ชม. 10 

คะแนน 

3. 
我要吃快餐 
อาหารจานดวน 

คำศัพทและบทสนทนา 

 

 3 ชม. 10 

คะแนน 

สอบกลางภาค 20 30 

4. 
买东西 
การซ้ือของ 

 

 

1,2,3,4,5 

คำศัพทและบทสนทนา 

การใช给，再 

 5 ชม. 15 

คะแนน 

5. 

网上聊天 
การพิมพ 

คำศัพทและบทสนทนา 

การใชคอมพิวเตอรพิมพ

ภาษาจีน 

 5 ชม. 15

คะแนน 

สอบปลายภาค 20 30 

                     รวม 20 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ30264 รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  2    จำนวน  0.5 หนวยกิต  เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 

星期几有汉语课
? 

วันไหนมีเรียนภาษาจีน 

 

 

1,2,3,4,5 

คำศัพทและบทสนทนา 

การใช有/ 没有 

รูปประโยค 但是 

  4 ชม. 10 

คะแนน 

2. 
最近你做什么 
คุณทำอะไรชวงนี้ 

คำศัพทและบทสนทนา 

 

 3 ชม. 10 

คะแนน 

3. 
点菜 
การสั่งอาหาร 

คำศัพทและบทสนทนา 

 

 3 ชม. 10 

คะแนน 

สอบกลางภาค 20 30 

4. 

我想去外国留学
ฉันอยากเรียนไป

ตางประเทศ 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพทและบทสนทนา 

รูปประโยค还是 

การใช就，才 

 5 ชม. 15 

คะแนน 

5. 

中国菜 
อาหารจีน 

คำศัพทและบทสนทนา 

รูปประโยค 一定 

การฝกทำอาหารจีน 

 5 ชม. 15 

คะแนน 

สอบปลายภาค 
20 

 

30 

รวม 
20 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ30271 รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1    จำนวน  1.0 หนวยกิต  เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 คำศัพท 

词汇 

2. บอกความหมายคำศัพทท่ีพบบอยใน

ขอสอบ คำศัพทเหมือน และตรง

ขาม  รวมท้ังการเดาคำศัพทใน

บริบท ท่ีตางกัน 

 

ฟงบทสนทนาแลวสามารถจับ

ใจความสำคัญของบทสนทนา 

และสามารถตอบคำถามได 

6 10 

2 การฟง  

 听力 
 

 

1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตางๆเชน 

ไวยากรณ , การซ้ำคำ , การใช

คำกริยาวิเศษณ , บทสนทนา , การ

สรางประโยค 

 

ฟงบทสนทนาประมาณ 4-5 

ประโยค หรอืบทความสั้นๆ 

แลวเลือกตอบคำถามได 

7 10 

3 ชนิดของคำ 

词类 

2. บอกความหมายคำศัพทท่ีพบบอยใน

ขอสอบ คำศัพทเหมือน และตรง

ขาม  รวมท้ังการเดาคำศัพทใน

บริบท ท่ีตางกัน 

เรียงประโยคตางๆ  ใหเปน

เรื่องเดียวกันไดถูกตอง 

7 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 การอาน 

阅读 

3. ใชเทคนิคการอานในการทำขอสอบ

แบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหา

ความคิดหลัก , หัวเรื่อง , ชื่อเรื่อง การ

แทนสรรพนาม , การสรุป 

 

อานบทความสั้นๆ  และ

สามารถตอบคำถามได 

6 10 

5 การเรียง

ประโยค 

完成句

子 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ 

วิเคราะห สรุปและแสดงความคิดเห็น 

พรอมใหเหตุผลและ ยกตัวอยาง

ประกอบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน 

 

เรียงประโยคจากคำศัพทท่ี

กำหนดได 

7 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

6 แตงประโยค 

看图，

用词造

句 

5. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการ

สนทนา ตามสถานการณท่ีตางกัน 

 

แตงประโยคใหสอดคลองกับ

รูปภาพ และคำศัพทท่ีกำหนด 

7 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  จ30272 รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  2    จำนวน  1.0 หนวยกิต  เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

ลำดั

บท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 สำนวนจีน 4. บอกความแตกตางระหวางภาษาจีน

กับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน 

ประโยคและนำไปใชไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม 

 

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค สำนวน

ภาษา สุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

13 10 

2 เครื่องหมาย

และ

สัญลักษณ

ทางภาษาจีน 

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน

ของการเรียนรูภาษาจีนในการแสวงหา

ความคู การเขาสูสังคม และอาชีพ 

 

ความแตกตางระหวาง

ภาษาไทย และภาษาจีนท้ัง

เรื่อง ประโยค รูปประโยค 

เครื่องหมายวรรคตอน 

สำนวน –สุภาษิต – คติพจน 

13 10 

3 ไวยากรณจีน 2. อาน เขียน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เรียนรู การศึกษาตอการประกอบอาชีพ 

การสมคัรงาน ท้ังสถานการณจำลอง 

และสถานการณจริง 

 

การวิเคราะหเรื่อง เพ่ือจับ

ใจความสำคัญ สาระ หรือ

หัวขอเรื่อง ขอความ บท

สนทนา บทอาน 

14 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 วัฒนธรรมจนี 4. บอกความแตกตางระหวางภาษาจีน

กับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน 

ประโยคและนำไปใชได อยางถูกตอง 

เหมาะสม 

 

คำศัพทและขอมูลเก่ียวกับ

เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง 

และชีวิตความเปนอยูของจีน 

เชน ชื่อวันสำคัญ เครื่องแตง

กาย อาหาร เครื่องดื่ม  

13 10 

5 ประวัติศาสตร

จีน 
3. สามารถใชภาษาจีนในการสืบคน 

คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุป

ความรู ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลง

เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพ 

 

ยุคสมัยตางๆ ของประเทศจีน 

สามารถสืบคน คนควาขอมูล 

ความรูจากแหลงการเรียนรู

หลากหลาย 

13 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียน 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

6 ความรูท่ัวไป

ของประเทศ

จีน 

5. สรางสรรคภาษาจีนในการสนทนา 

แลกเปลี่ยนขอมูลและสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใช

คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาให

เหมาะสมกับสถานการณและมารยาท

สังคัส 

 

ขอมูลเก่ียวกับชีวิตความเปนอ

ยู ขนบธรรมเนียมประเพณี

ของจีน  กิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง 

14 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

 

รหัสวิชา จ 30285   รายวิชา ภาษาจีน 5 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรยีนท่ี 1 จำนวน 3.0 หนวยกิต เวลา 120 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน(100) 

1 我比你更喜欢 

音乐 
 

ใชประโยคภาษา จีนบอกความชอบ

ทางดานดนตรีไดอยางถูกตองและ

เหมาะสมใชทักษะกระบวนการทาง

ภาษากระบวนการกลุม  

กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 

กระบวนการคิดวิเคราะหและ

สังเคราะห การสืบคนขอมูล  การ

ฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ 

เรียนรูบทสนทนาท่ีเก่ียวของ

กับดนตรี การเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางบุคคลท่ี

มีความชอบของแตกตางกันใน

เรื่องดนตรี   

18 10 

2 我们那儿的冬

天跟北京一样
冷 
 

สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียว 

กับเรื่องฤดูกาล ประสบการณ  

สถานการณ ขาว/ เหตุการณ 

ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของ

สังคม  และสื่อ สารอยางตอเนื่อง

และเหมาะสม 

เรียนรูเก่ียวกับเรื่องฤดูกาล

ตางๆของประเทศจีน แสดง

ความคิดเห็นเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความ

แตกตางของฤดูกาลระหวาง

ประเทศจีนและประเทศไทย 

18 10 

3 冬天快要到了 

 
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหอง 

เรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดู

หนาวของประเทศจีน  

ไวยากรณภาษาจีนเรื่อง    快

要 , 要 ,就要 

18 10 

 สอบกลางภาคเรียน  6 20 

4 快上来吧,要开 

车了 

 

ปฏิบัติตามคำ แนะนำในคูมือการใช

งานตางๆ คำชี้แจงคำ อธิบาย และ

คำบรรยายท่ีฟงและอาน สามารถ

นำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการ

เรียนและมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน 

สามารถนำความรูไป ใชใหเกิด

ประโยชนอยางมีเหตุผล 

 

 

การเดินทาง  ฟง พูด เขียน

อธิบายเรื่องทิศทาง  และ

ไวยากรณเรื่องทิศทางของ

คำกริยา 

18 10 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน(100) 

5 我听过钢琴协 

奏曲 
 

วิเคราะห/อภิปรายความเหมือน

และความแตกตางระหวางวิถีชีวิต 

ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับของไทย และ

นำไปใชอยางมีเหตุผล 

ดนตรีคลาสสิคและดนตรีจีน  

ประเภทของดนตรีตางๆ  การ

แสดงความชอบทางดาน

ดนตรีของแตละบุคคล  
      

18 10 

6 การสอบภาษาจีน  

PAT 7.4     

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางโครงสรางประโยค ขอความ 

สำนวน  

คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอน

ของภาษา ตางประเทศและ

ภาษาไทย 

คำศัพท  บทความ  ไวยากรณ

ท่ีเก่ียวของกับการสอบ

ภาษาจีน PAT 7.4 

18 10 

 สอบปลายภาคเรียน  6 20 

 รวม  120 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 
 

รหัสวิชา จ 30286      รายวิชา ภาษาจีน 6 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรยีนท่ี 2 จำนวน 3.0 หนวยกิต เวลา 120 ช่ัวโมง 

 
 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน(100) 

1 我是跟旅游团

一起来的 

 

เลือกและใช คำขอรอง  ให

คำแนะนำ  คำชี้แจง คำ 

อธิบายในสถานการณตางๆ

สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็น

คุณคาของการเรียนและมีเจต

คติท่ีดีตอภาษาจีน สามารถนำ

ความรูไปใชใหเกิดประโยชน

อยางมีเหตุผล 

 

การฟง การพูด การอาน  การเขียน

เรียนรูสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญ

ตางๆในประเทศจีนซ่ึงมีสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีสวยงามมากมาย   

20 10 

2 我的护照你找

到了没有 

 

ใชภาษาสื่อสารในสถาน 

การณจริง/สถานการณจำ 

ลองท่ีเกิดข้ึนในหอง เรียน

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 

เรียนรูคำศัพทท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียว  เชนพาสปอรต  วีซา  

และเรียนรูประโยคสนทนาเรื่องการ

หาสิ่งของท่ีหาย 

20 10 

3 我的眼镜摔 

坏了 

 

ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตน

ในการฟง พูด  อาน เขียนได

อยางถูกตองและเหมาะสม

ตามสถานการณได 

 

การฟง การพูด การอาน การเขียน  

โดยสามารถจับใจความสำคัญ  แสดง

ความคิดเห็นเปรียบเทียบระหวางสิ่ง 

ของท่ีเสียหาย  เเละสิ่งของท่ียังคงอยู 

20 10 

 สอบกลางภาคเรียน   20 

4 钥匙忘拔下来

了 

 

พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  

เปรียบเทียบ  และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและ

อานอยางเหมาะสม 

 

 

เรียนรูบทสนทนาและรูปแบบ 

ประโยคท่ีเก่ืยวของกับไวยากรณ

กริยาท่ีเปนผูถูกกระทำหรือ被动句 

30 15 
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ลำดบั

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน(100) 

5 会议厅的门开 

着呢 

 

อธิบาย/เปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางโครงสราง

ประโยค ขอความ สำนวน  

คำพังเพย สุภาษิตและบท

กลอนของภาษา ตางประเทศ

และภาษาไทย 

เรียนรูคำศัพทท่ีเก่ียวของกับการ

ประชุม  และเรียนรูประโยคสนทนา

เรื่องประตูหองประชุมเปดอยู 

สามารถแยกความแตกตางของ

ไวยากรณไทยกับจีนเก่ียวกับเรื่อง

เหตุการณท่ียังดำเนินอยู 

30 15 

 สอบปลายภาคเรียน   20 

 รวม  120 100 
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โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา จ30295        ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว5 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6         ภาคเรียนท่ี 1         จำนวน  2.0  หนวยกิต     เวลา  80  ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 
国家 
ประเทศ 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพทเก่ียวกับประเทศตางๆ

บทสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับ

เชื้อชาต ิ

13 10  

2. 现在几点？ 

ตอนนี้ก่ีโมง 

คำศัพท บทสนทนาเก่ียวกับ 

การถาม-ตอบเรื่องเวลา 

13  10  

3. 
日常生活 
กิจวัตรประจำวัน 

คำศัพทและบทสนทนา 

เก่ียวกับกิจวัตรประจำวัน 

   14  10  

สอบกลางภาค 20  

4. 

换钱 

การแลกเงิน 

 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพท บทสนทนาเก่ียวกับ

การแลกเงิน 

เงินหยวน 

13  10  

5. 

点菜 
สั่งอาหาร 

คำศัพทและบทสนทนา 

      เก่ียวกับการสั่งอาหาร 

ชื่ออาหาร 

 13  10  

6. 
职业 

อาชีพ 

คำศัพทและบทสนทนา 

เก่ียวกับอาชีพ 

14  10  

สอบปลายภาค 20  

                     รวม  80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา จ30296        ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว6 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน  2.0  หนวยกิต      เวลา  80  ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน

(100) 

1. 
我穿什么好？ 
เสื้อผา เครื่องแตงกาย 

 

1,2,3,4,5 

 

คำศัพท บทสนทนาเก่ียวกับ

เสื้อผา เครื่องแตงกาย   

 13 10  

2. 
天气 
อากาศ 

คำศัพท บทสนทนาเก่ียวกับ

อากาศ 

 13 10  

3. 
星期几有汉语课？ 

วันไหนมีเรียนภาษาจีน 

คำศัพทและบทสนทนา 

การถาม-ตอบเก่ียวกับชื่อวิชา

เรียน 

 14 10  

สอบกลางภาค 20  

4. 
 再见 

แลวพบกันใหม 

 

 

    1,2,3,4,5 

 

คำศัพทและบทสนทนา  

การกลาวคำอวยพรกอนเดินทาง 

 13  10  

5. 

中国菜 
อาหารจีน 

คำศัพทและบทสนทนา 

ชื่ออาหารจีน 

ชื่ออาหารไทย 

 13  10  

6. 

我想去外国旅游。 
ฉันอยากไปเท่ียวตางประเทศ 

คำศัพทและบทสนทนา 

ชื่อสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 

 

 14  10  

สอบปลายภาค 20  

                     รวม  80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ญ 30265 รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 3.0 หนวยกิต  เวลา 120 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

1 โรงเรียน 

だい 23 か 

学校のきそく 

กฎระเบยีบ 

 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง 

คำอธิบายท่ีฟงและอาน 

2. อานออกเสียงขอความ ขาว 

ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง 

และนิทานถูกตองตามหลักการ

อาน 

3.  อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ี

อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับ 

6.  เลือกและใชคำขอรอง 

คำแนะนำ คำขออนุญาต คำ

ชี้แจง คำอธิบาย ไดอยาง

คลองแคลว 

11.  เขารวม แนะนำ และจัด

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของญี่ปุนอยาง

เหมาะสม 

13. คนควา สืบคน บันทึก สรุป 

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆและนำเสนอดวยการพูด

และการเขียน 

 

- สำนวนเก่ียวกับ

คำแนะนำ คำชี้แจง

ภาษาญี่ปุนหลักการ

อานออกเสียงเนื้อเรื่อง

หรือขอความท่ีมี 

คำศัพทและตัวอักษร

คันจิ สำนวนเก่ียวกับ

กฎเกณฑ หรือหนาท่ี 

สำนวนเก่ียวกับขอ

หามและการขอ

อนุญาต กิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม 

รวมท้ัง การใช

อินเตอรเน็ตสืบคน

เรื่องเครื่องแบบ

นักเรียนและนำเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับการ

แนะนำกฎระเบียบใน

สถานศึกษาของตน 

30 15 

  14. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

 

2 だい 24 か 

社会問題 

ปญหาสังคม 

 

 

 

2. อานออกเสียงขอความ ขาว 

ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง 

และนิทานถูกตองตามหลักการ

อาน 

3.  อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ี

อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและขอความ

ท่ีฟงหรืออาน 

4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห

ความ สรุปความ ตีความ และ

แสดงความคิดเห็น จากการฟง

และอานบทอาน บทสนทนา 

นิทานงายๆและเรื่องเลา พรอม

ท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ 

5. สนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับ

ตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว 

ประสบการณ สถานการณ 

ขาว/เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูใน

ความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอยางตอเนื่องและ

เหมาะสม 

หลักการอานออกเสียง

ประโยคขอความ

เก่ียวกับตนเอง 

คำศัพท คันจิ การจับ

ใจความสำคัญ การ

วิเคราะหความ สรุป

ความ ตีความ การอาน

เนื้อเรื่อง รวมท้ังการ

จับใจความสำคัญ จาก

การวิเคราะหเรื่อง

ปญหาสังคม กิจกรรม

ทางภาษาและ

วัฒนธรรมเก่ียวกับ

ปญหาสังคม วิเคราะห

และอภิปรายความ

เหมือนและความ

แตกตางระหวาง

ปญหาสังคม รวมท้ัง

การใชอินเตอรเน็ต

สืบคนเรื่องปญหา

สังคมและนำเสนอ

ขอมูล การแนะนำ

ปญหาสังคมในชุมชน

ของตน 
 

30 15 

  9. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ

แกนสระท่ีไดจากการวิเคราะห

เรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

และสถานการณท่ีอยูความสนใจ

ของสังคม 

11. เขารวม แนะนำ และจัด

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของญี่ปุนอยาง

เหมาะสม 

12. วิเคราะหและอภิปรายความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และ

วัฒนธรรมของญ่ีปุนกับของไทย 

และนำไปใชอยางมีเหตุผล 

13. คนควา สืบคน บันทึก สรุป 

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆและนำเสนอดวยการพูด

และการเขียน 

14. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

 สอบกลางภาค  20 
 

3 
だい 25 か 

しょうらい 

อนาคต 

 

2. อานออกเสียงขอความ ขาว 

ประกาศ โฆษณา บทรอย

กรอง และนิทานถูกตอง

ตามหลักการอาน 

 

หลักการอานออกเสียง

ประโยคขอความ

เก่ียวกับตนเอง ท่ีมี

คำศัพท ตัวอักษรคันจิ 

คำกริยารูปตั้งใจ 

 

30 15 

  3. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบ

ตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุ

สามารถบอกสิ่งท่ีตน

อยากจะเปนหรือ

อยากจะทำไดรวมท้ัง
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

และเขียนสื่อท่ีไมใชความ

เรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและ

ขอความท่ีฟงหรืออาน 

11. เขารวม แนะนำ และจัด

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของญี่ปุนอยาง

เหมาะสม 

14. ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

นำเสนอขอมูลเก่ียวกับ

อนาคตของตน 

 

4 だい 26 か 

きかいの説明 

อธิบายวิธีการใช

เครื่อง 

 

2. อานออกเสียงขอความ ขาว 

ประกาศ โฆษณา บทรอย

กรอง และนิทานถูกตอง

ตามหลักการอาน 

3. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบ

ตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุ

และเขียนสื่อท่ีไมใชความ

เรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและ

ขอความท่ีฟงหรืออาน 

7.  พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอและเสนอให

ความชวยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือในสถานการณ

จำลองหรือสถานการณจริง

อยางเหมาะสม 

หลักการอานคำอธิบาย

วิธีการใชเครื่องมือท่ีมี

คำศัพทและตัวอักษรคัน

จิ ภาษาท่ีใชแสดงความ

ตองการ อธิบายวิธีการ

การแสดงความคิดเห็น 

การใหเหตุผลประกอบ

และยกตัวอยางเก่ียวกับ

กิจกรรม ประสบการณ

การใชตูขายสินคา

อัตโนมัติ 

 

30  
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

(100) 

  8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูล บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/

ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ี

ฟงและอานอยางเหมาะสม 

10. พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 

ประสบการณ พรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ   

   

 สอบปลายภาค  20 

 รวม 100 100 
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โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ญ 30266  รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 3.0 หนวยกิต  เวลา 120 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 だい27か 

たいへん 

な一日 

วันแหงความ

วุนวาย 

 

 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง 

คำอธิบายท่ีฟงและอาน 

3.  อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ี

อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับ                                

7. อธิบายหรือเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางโครงสราง

ประโยค ขอความ สำนวน และ

บทกลอนของภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

ภาษาท่ีใชในการนำเสนอ ขาว/

เหตุการณแผนดินไหว รวมท้ัง

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขาว

เหตุการณดังกลาว อธิบายและ

การเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางโครงสรางประโยคกริยา

รูปถูกระทำ 

30 15 

2 だい28か 

祭り 

เทศกาล 

 

1. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ี

อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและ

ขอความท่ีฟงหรืออาน 

7. อธิบายหรือเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางโครงสราง

ประโยค ขอความ สำนวน และ

บทกลอนของภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

ประโยคและขอความเก่ียวกับ

ตนเอง ท่ีมีคำศัพท และตัวอักษร

คันจิ รวมท้ังคำกริยารูปถูก

กระทำ เปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางโครงสราง

ประโยคคำกรยิารูปถูกกระทำ  

วิเคราะหและอภิปรายความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และ

วัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย 

รวมท้ังเทศกาลของญี่ปุน เชน ぎ

おんまつり 
 

30 15 

  8. วิเคราะหและอภิปรายความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และ

การใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน 

รวบรวม วิเคราะห สรุป ความรู

หรือขอมูล จากสื่อและแหลง

เรียนรูตางๆ เก่ียวกับเทศกาลของ
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

วัฒนธรรมของญีปุ่นกับของ

ไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล 

10. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน 

คนควา รวบรวม วิเคราะห 

และสรุปความรูหรือขอมูลจาก

สื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการ

ประกอบอาชีพ 

11. เผยแพรหรือประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน 

ชุมชน ทองถ่ิน หรือประเทศ

เปนภาษาญี่ปุน 

 

ญี่ปุน ใชภาษาญี่ปุนในการ

เผยแพรหรือประชาสัมพันธ การ

จัดทำบอรดความรูเก่ียวกับ

เทศกาลของญี่ปุนในสถานศึกษา 

 

 สอบกลางภาค  20 

3 だい29か 

子供の時

の 

思い出す 

ความทรงจำ

ในวัยเด็ก 

 

1. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ี

อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและ

ขอความท่ีฟงหรืออาน 

2. พูดและเขียนบรรยายความรูสึก

และแสดงความคิดเห็นของ

ตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ

กิจกรรม ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ อยางมีเหตุผล 

6. อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต 

ความคิด ความเชื่อ และท่ีมา

ของขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของชาวญี่ปุน 

ประโยคและขอความเก่ียวกับ

ตนเอง ท่ีมีคำศัพท และตัวอักษร

คันจิ รวมท้ังคำกริยารูปใหกระทำ 

ภาษาท่ีใชแสดงความรูสึก ความ

คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่อง

ตางๆ เชน ความทรงจำในวัยเด็ก 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

ชาวญี่ปุนเชน การอาบน้ำ          

おふろ 

30 15 

4 だい30か 

送別会 

1. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใช

ความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน 

ประโยคและขอความเก่ียวกับ

ตนเอง ท่ีมีคำศัพท และตัวอักษร

คันจิ รวมท้ังภาษาสุภาพ 

30 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

งานเลี้ยง

อำลา 

 

รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใช

ความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและขอความ

ท่ีฟงหรืออาน 

5. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และ

คำกริยา ทาทางเหมาะสมกับ

ระดับบุคคล โอกาส สถานท่ี 

ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของญี่ปุน 

9. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

คำกริยารูปยกยองและถอมตน 

การพูดสุนทรพจนโดยใชภาษา

สุภาพได รวมท้ังแนะนำเก่ียวกับ

พิธสีำเร็จการศึกษาใน

สถานศึกษาของตน 

 

 สอบปลายภาค  20 

 รวม 120 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 30275  รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 5     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 แผนกตางๆใน

โรงงาน 

1. ปฏิบัตติามคำแนะนำ คำ

ชี้แจง คำอธิบาย และคำ

บรรยาย ท่ีฟงและอาน 

เรียนรูเก่ียวกับคำศัพท แผนก

ตางๆในโรงงานวามีอะไรบาง 

การถาม-ตอบเก่ียวกับสำนวน

ภาษาญี่ปุนไดอยางเหมาะสม 

10 10 

2 เครื่องมือและ

อุปกรณ 

4.คนควา สืบคน บันทึก สรุป 

และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน

จาก  แหลงเรียนรูตางๆ 

และนำเสนอดวยการพูด

และการเขียนเหตุผล 

เรียนรูวิธีการอานคำศัพทหรือ

ขอความสั้นๆเก่ียวกับ

เครื่องมือและอุปกรณคนควา 

สืบคน และนำเสนอดวยการ

พูดและการเขียนเหตุผล 

วิธีการใชงานเบื้องตนอยาง

งาย 

  

15 10 

3 เครื่องมือ

เครื่องใชใน

สำนักงาน 

2. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบ

ตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุ

และเขียนสื่อท่ีไมใชความ

เรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและ

ขอความท่ีฟงหรืออาน 

เรียนรูคำศัพทเก่ียวกับ

เครื่องมือเครื่องใชใน

สำนักงาน อธิบายและเขียน

ประโยค ขอความ การถาม-

ตอบเก่ียวกับสำนวน

ภาษาญี่ปุนไดอยางเหมาะสม 

15  

คะแนนสอบกลางภาค  20 

4 วิธีการใช

เครื่องตางๆ

(คำกริยา)

เบื้องตน 

3. วิเคราะหและอภิปราย

ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางวิถีชีวิต

ความเชื่อ และวัฒนธรรม

ของญี่ปุนกับของไทย และ

นำไปใชอยางมีเหตุผล 

เรียนรูวิธีการใชเครื่องตางๆ

(คำกริยา)เบื้องตน เก่ียวกับ

การใชเครื่องใชตางๆปุมการ

ทำงานของเครื่องใชเบื้องตน 

 และนำไปใชอยางมีเหตุผล

และตอยอดในดานของการ

ทำงาน 

15 10 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

5 ความ

ปลอดภัยใน

โรงงาน 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำ

ชี้แจง คำอธิบาย และคำ

บรรยาย ท่ีฟงและอาน 

เรียนรูวิธีการอานความ

ปลอดภัยในโรงงาน ปาย

ประกาศปายเตือนเก่ียวกับ

ความปลอดภัยตาง สำนวน 

เสียงในภาษาญี่ปุนประโยค

หรือขอความเก่ียวกับเรื่อง

ใกลตัว 

10 10 

6 การผลิตและ

เทคโนโลย ี

2. อธิบายและเขียนประโยค 

ขอความใหสัมพันธกับสื่อ

ท่ีไมใชความเรียงรูปแบบ

ตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุ

และ เขียนสื่อท่ีไมใช

ความเรียงรูปแบบตางๆ

ใหสัมพันธกับประโยค

และขอความท่ีฟงหรือ

อาน 

เรียนรูเก่ียวกับการผลิตและ

เทคโนโลยีตางๆท่ีเกินข้ึน 

เทคโนโลยีท่ีล้ำสมัย 

 

15 10 

คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



377 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ญ 30276  รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 6     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 2.0 หนวยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

7 การขอรอง 2. เลือกและใชคำขอรอง 

คำแนะนำคำขออนุญาต คำ

ชี้แจง คำอธิบายไดอยาง

คลองแคลว 

 

เรียนรูเก่ียวกับรูปไวยากรณเก่ียวกับ

สำนวนการขอรองในการทำงาน

ตางๆการขอรองมีหลายระดับ ข้ึนอยู

กับความสัมพันธของผูขอรองและผู

ถูกขอรองเม่ือใชกับผูท่ีอาวุโสกวา

เม่ือใชกับผูท่ีอยูในระดับเดียวกันหรือ

ผูท่ีอาวุโสนอยกวาเม่ือใชกับผูท่ีสนิท

สนมกันหรือผูท่ีอาวุโสนอยกวารวม

ไปถึงบทสนทนาเม่ือปฏิเสธคำ 

ขอรอง 

10 15 

8 การประชุม 
 

 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูลบรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/

ขาว/เหตุการณท่ีฟงและอาน

อยางเหมาะสม 

 

เรียนรูเก่ียวกับรูปไวยากรณเก่ียวกับ

สำนวนและคำศัพทตางๆท่ีเก่ียวกับ

การประชุมเพ่ือนำไปตอยอดในการ

ทำงานในอนาคต 

15 15 

 

 

 

9 การติดตอนัด

หมาย 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให

ขอมูลบรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/

ขาว/เหตุการณท่ีฟงและอาน

อยางเหมาะสม 

 

ในการติดตอนัดหมาย 

สิ่งสำคัญท่ีจะตองแจงใหคูสนทนา

ทราบคือ แจงวัน เวลา และ

วัตถุประสงคในการนัดหมายให

ชัดเจน นอกจากนี้ยังควรรักษาเวลา

เปนสิ่งท่ีสำคัญมาก กรณีท่ีอาจจะไป

ไมทันเวลานัด ตองรีบแจงใหอีกฝาย

ทราบโดยเร็วสำนวนท่ีใชในการ

ติดตอนัดหมาย 

15  

คะแนนสอบกลางภาค  20 

10 การรับโทรศัพท 5.เลือกใชภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาทาทางเหมาะสมกับ

เรียนรูเก่ียวกับประโยคในการรับ

โทรศัพท ควรพูดทักทายและบอกชื่อ

10 15 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

ระดับบุคคลโอกาส สถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของญี่ปุน 

 

บริษัทหรือสังกัดกอนเม่ือมีการโอน

สาย เม่ือไดรับการโอนสายเขามาการ

บอกหมายเลขโทรศัพทสำนวนท่ีใชใน

การรับโทรศัพท 

11 การเขียนอีเมล 1. สนทนาและเขียนขอมูล

เก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกล

ตัวประสบการณ สถานการณ 

ขาว/เหตุการณ ประเด็นท่ีอยู

ในความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอยางตอเนื่องและ

เหมาะสม 

 

เรียนรูการคำทักทายท่ีใชในการเขียน

อีเมลการสงเมล สำนวนท่ีใชในการ

เขียนอีเมลสำนวนท่ีใชเขียนอีเมล

เพ่ือสอบถามสำนวนท่ีใชเขียนอีเมล

เพ่ือการขอรอง การขอโทษและการ

ขอบคุณ 

15 15 

12 การสัมภาษณ

งาน 

6.ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน 

คนควารวบรวม วิเคราะห 

และสรุปความรูหรือขอมูล 

จากสื่อและแหลงเรียนรู 

ตางๆ ในการศึกษาตอ และการ

ประกอบอาชีพ 

 

เรียนรูเม่ือตองไปสัมภาษณงานใน

บริษัทญี่ปุน ควรแตงกายดวยชุด

สุภาพโทนสีไมฉูดฉาด สีพ้ืนฐานคือ 

ขาวและดำ สำหรับผูหญิงไมควร

ปลอยใหใบหนาซีดเซียวควรแตงหนา

ออนๆ ไมแตงหนาเขมจนเกินไป 

เม่ือมาถึงหองสัมภาษณ ควรเคาะ

ประตูกอน พรอมกับกลาวคำทักทาย

และแนะนาตัวการใหขอมูลสวน

ตัวการตอบคำถามเรื่องขอดีและ

ขอเสีย 

15  

    คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวมคะแนน 80 100 
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                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนศรีราชามุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจัก

และเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ  การทำงานรวมกัน     การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร   

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสา

พัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

 

แนวการจัดกิจกรรรมแนะแนว 
การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาไดบริหารจัดการใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีและมีสวนรวมในการพัฒนา

ผูเรียน ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวดานผูเรียน โดยจัดเวลาใหเปนไปตามสัดสวนของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตชั้นป รวมท้ังจัดบริการและกิจกรรมนอกหองเรียนใหครอบคลมุท้ัง 5 งาน และมีกิจกรรมอยาง

นอย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรม แนะแนว ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ 

1. การจดับริการแนะแนว 

2. การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 
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การจดับริการแนะแนว 

 ครูทุกคน รวมถึงครูแนะแนวดวย รวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ี

ปรึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานและครอบคลุมบริการแนะแนวท้ัง 5 งาน ตามวิธีการดังนี้ 

งาน วิธีการ 

1. งานศึกษารวบรวมขอมูล - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุป และนำเสนอ 
ขอมูลของผูเรียน 

2. งานสารสนเทศ - จัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูป 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โดยครอบคลุมดาน 
การศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

3. งานใหคำปรึกษา - อบรมทักษะการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกครู 
ใหคำปรึกษาผูเรียนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
- ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุม 
ปรึกษาปญหา (Case conference) 
- สงตอผูเชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหา 
ยากแกการแกไข 
- จัดกลุมพัฒนาผูเรียนดวยเทคนิคทางจิตวิทยา 

4.งานกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ 
ผูเรียน 

- จัดบริการ สรางเสริมประสบการณ รวมท้ัง 
ใหการสงเคราะห เพ่ือตอบสนองความถนัด 
ความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

  

5. งานติดตามประเมินผล - ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผูเรียน 
- ติดตามผลผูเรียน 
- ประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 

 ครูทุกคนรวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ีปรึกษาและประสานงาน 

รวมกันวางแผนและหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชพัฒนาผูเรียน เชน 

 

ในหองเรียน นอกหองเรียน 

1. กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมคาบแนะแนว 

3. การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

1. กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เชน

โปรแกรมพัฒนาตนเองเก่ียวกับการรูจัก และเห็น

คุณคาในตนเอง 

2. การอบรมเชิงปฏบิัติการ เชน โครงการอบรม 

ผูนำในโรงเรียนสหวิทยาเขต 

4. การทัศนศึกษาแหลงวิทยาการ และ  

สถานประกอบการ 

5. การเชิญวิทยากร ใหความรู เชน ผูปกครอง 

นักเรียน ศิษยเกา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. การจดันทิรรศการ 

7. การจัดปายนิเทศ 

8. การปฐมนิเทศ 

9. การปจฉิมนิเทศ 

10. การจัดเสียงตามสาย 

11. ชุมนุมแนะแนว 

12. กิจกรรมผูปกครองพบครูของลูกรัก 

13. กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน  

 

 

โดยดำเนินการตามกิจกรรมอยางนอย 9 กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบเปนรายบุคคล 

2. คัดกรองผูเรียนเพ่ือจำแนกผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมปกติและกลุมพิเศษ 

3. ดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษาเบื้องตน ในดานตาง ๆ ใหผูเรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

4. พัฒนาระบบขอมูลและภูมิความรูท่ีทันสมัย เปนประโยชนและจำเปนในการดำเนินชีวิต 

5. ประสานงานกับผูเก่ียวของภายในสถานศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับผูเรียน แนวทางการดูแลชวยเหลือ และการสง

ตอผูเรียน 

6. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน เพ่ือการรวมมือในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

7. จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือปองกัน แกไข และการสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคน รวมท้ังผูท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูดอยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผูมีปญหาชีวิตและสังคมใหสามารถพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ 
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8. รวมจัดบริการตาง ๆ เชน 

 แนะแนวกลุม 

 จัดบริการดานสุขภาพ 

 จัดหาทุนและอาหารกลางวัน 

 จัดหางาน 

 จัดใหมีการฝกงานและหารายไดระหวางเรียน 

 จัดศูนยการเรียนรูใหผูเรียนเพ่ือการวางแผนชีวิต 

 จัดบริการชวยผูเรียนท่ีมีปญหา หรือความตองการพิเศษ 

 ติดตามผลผูเรียนท้ังในปจจุบัน และจบการศึกษาแลว 

       9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ 

 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 มี 2 กิจกรรมดังนี้ 

  1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  2.  กิจกรรมชุมนุม 

 นักเรียนทุกคนจะตองผานกิจกรรมนักเรียนท้ัง 2 กิจกรรม 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

 โรงเรียนศรีราชาไดดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ ผูบำเพ็ญประโยชน ดังนี้ 
หลักการ 

 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ คือ 

1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริงใจ 

2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติสุขและ

สันติภาพ ความเขาใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือนมนุษยทุกคน รวมท้ัง

ธรรมชาติและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 

4. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 

วัตถุประสงค 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกำหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ัง

ทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและ

มีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้ 
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1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

2. ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. ใหรูจักบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณประโยชน 

4. ใหรูจักทำการฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมรารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

6.  

ขอบขาย 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ เพ่ือการอยูรวมกัน ใหรูจักการ

เสียสละและบำเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสำนักงานลูกเสือแหงชาติ รวมท้ังใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนศรีราชา 

ไดกำหนดหลักสูตรเปน ดังนี้ 

ลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ(Scout Method) ซ่ึงมีองคประกอบ 7 

ประการ คือ 

1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคำม่ันสัญญา วาจะปฏิบัติตามกฎของ 

ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทำ หรือ “บังคับ” ใหทำ แตถา “ทำ” ก็จะเกิดผลดี

แกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได  

2. เรียนรูจากการกระทำ เปนการพัฒนาสวนบุคคล ความสำเร็จหรือไมสำเร็จของผลงาน 

อยูท่ีการกระทำของตนเอง ทำใหมีความรูท่ีชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทายความสามารถของ

ตนเอง 

3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกัน  

การยอมรับซ่ึงกันและกัน การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการเรียนรู การใชประชาธิปไตย

เบื้องตน 

4. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ 

เนตรนารี ดวยการใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน คำ

ขวัญ ธง เปนตน วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัว

โลกและเปนองคกรท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใส 

ตามชนบทปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนท่ีปรารถนาอยางยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปนเขา ตั้งคายพัก

แรมในสุดสัปดาหหรือตามวาระของการอยูคายพักแรม ตามกฎระเบียบ เปนท่ีเสนหาแกเด็กทุกคน ถาขาดสิ่งนี้แลว ก็ไม

เรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใหเด็กทำตองให 
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มีความกาวหนาและดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากท่ีจะทำ และวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธ

กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนท่ีสนุกสนาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจท่ีดี 

 

7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูท่ีชี้แนะหนทางท่ีถูกตองใหแกเด็ก เพ่ือใหเขาเกิด 

ความม่ันใจในการท่ีจะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ท้ังคูมีความตองการซ่ึงกันและกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญชวยชี้นำ ผูใหญเอง

ก็ตองการนำพาใหไปสูหนทางท่ีดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด จึงเปนการรวมมือกันท้ังสองฝาย 

 

2.  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการเติมเต็มความรูความชำนาญและประสบการณของผูเรียนให

กวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือคนพบความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 1.  หลักการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  

  1.1  เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมัครใจของผูเรียน โดยมีครูเปนท่ีปรึกษา 

  1.2  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทำ และชวยกันแกปญหา 

1.3  เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนตามสาระท่ีกำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน 

          1.4 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

          1.5 เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือทองถ่ิน 

2.  วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 2.1  พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการคิด สังเคราะห เพ่ือใหเกิดทักษะ ประสบการณ ท้ังวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

 2.2  เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2.3  สงเสริมใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีดี 

 2.4 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2.5  มีมนุษยสัมพันธในการทำงานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

ดังนี้ 
1.จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพ่ือปลูกฝงจิตอาสา) 

2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน(กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม)เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุน โดยใหทำ

กิจกรรมดวยความสมัครใจท่ีเปนประโยชน แกชุมชนและสังคมโดยรวม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสำรวจเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาตางๆท้ังภายในโรงเรียนและชมุชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตางๆ และจัดลำดับปญหาตามความสำคัญ จำเปนและเรงดวนจาก

มากไปหานอย  

ข้ันตอนท่ี 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 



385 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

ข้ันตอนท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือถอดบทเรียนและสะทอน ในประเด็นดังนี้ คือ 

ผลท่ีเกิดกับผูปฎิบัติกิจกรรมและผลท่ีเกิดแกสังคมภายหลังจาก การปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนำไปสรุป รายงานและเผยแพร 

ประชาสัมพันธการปฏิบัติกิจกรรม 

 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู 8 สาระการเรยีนรู  

3. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม  

4. จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอ่ืน  

1) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

2) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 

เกณฑการจบหลักสูตร 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

        (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี 

      สถานศึกษากำหนด (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต) 

 (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ 

      รายวชิาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี   

      สถานศึกษากำหนด 

 (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา  

      กำหนด 

(5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

(1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

      (ไมนอยกวา 36 หนวยกิต) 

(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ  

      รายวชิาเพ่ิมเติม ไมนอยวา 36 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี  

      สถานศึกษากำหนด 
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(4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา 

      กำหนด 

 (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษกำหนด 

 

เกณฑการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 การประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีกำหนดอยูในตัวชี้วัดในหลักสูตร  

ซ่ึงจะนำไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

 -  แจงใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด และวิธีการประเมินผล 

 -  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู จะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะ

กระบวนการ 

 -  ประเมินผลกอนเรียน เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 

 -  วัดและประเมินผลระหวางเรียน เพ่ือจัดการสอนซอมเสริมและเพ่ือนำผลการเรียนการวัดผลระหวาง

เรียนไปรวมกับการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียนโดยใหวัดผลและประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/

ผลการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียนประกอบดวย 

    -  วัดผลและประเมินผลระหวางเรียน (กอน-หลัง กลางภาคเรียน) 

    -  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    -  วัดผลปลายภาคเรียน 

  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียนใหครูประจำวิชาดำเนินการวัดผลตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

   โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน เปน การสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใชรูปแบบการประเมินจาก

แบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน โดยคณะกรรมการระดับชั้นปเปนคณะกรรมการออก

แบบทดสอบ เพ่ือทดสอบกับผูเรียนทุกคนทุกระดับชั้น และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมินและ

นำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหครูผูสอนดำเนินการวัดผลไปพรอมกับการประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

 ใชร ูปแบบการประเมินกลุ มสาระการเรียนรู และผู ที ่ร ับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะโดยมี

คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เปนองคคณะบุคคลที่คอยชวยเหลือคณะครู 

คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานรวมกับครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูทานอื่นที่สนใจทำกรณีศึกษารวมกันโดยครูท่ี

ปรึกษารวมกับครูฝายปกครอง และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและนำเสนอผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหประเมินเปนรายภาค โดยสถานศึกษากำหนดแนวทางการประเมิน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการประเมินตามจุดประสงคโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาใน 

การเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
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2.   ประเมินผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิ้นงานของผูเรียนโดยประเมินผลดวยวิธีการ 

ประเมินตามสภาพจริง คือการจากการสังเกต การปฏิบัติงาน ผลงาน/ชิ้นงาน  

   3.  ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานตามเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนหรือท้ังสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองดำเนินการซอมเสริม

และประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของผูบิหาร

สถานศึกษา 

 การตัดสินผลการเรียน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

หลักสูตรโรงเรียนทุงทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 กำหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 

1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4) ผูเรียนท่ีไมไดวัดผลกลางภาคเรียน ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน และไมไดสงงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี 

ผูสอนกำหนดเปนงานสำคัญ หรือเหตุสดวิสัย ทำใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดรับผลการเรียน “ร” 

  กรณีท่ีผูเรียนไดรับผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น ใหแจงเหตุผลตอผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี

ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  5) ผูเรียนท่ีประสงคจะเรียนสาระการเรียนรูใด โดยไมตองการหนวยกิต ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีจะอนุญาตใหเขาเรียนไดและถามีเวลาเรียนครบรอยละ 80ของเวลาเรียนท้ังหมดใหไดผลการเรียน “มก” 

6) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผลผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีกำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย  

  7) กรณีท่ีผูเรียนมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด (0) ใหดำเนินการซอมเสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนใน

สาระการเรียนรูรายภาค ท่ีไดระดับผลการเรียน “0” โดยกำหนดการในสวนท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูท่ีไมผาน

เกณฑการประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ จนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 

8) การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายภาคตาม 

สัดสวนดังนี้  

  1. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวางเรียน 

กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 
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  2. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวน 

รอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  3. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  4.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  5. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  6.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูดนตรีและนาฏศิลป แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 
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   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  7.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  8.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

 9.  การประเมินผลระหวางภาคคะแนนเก็บทุกประเภท นักเรียนสามารถท่ีจะทำคะแนนเพ่ิมไดหลังจากครูผูสอนได

ประกาศคะแนนใหรู และครูผูสอนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองจนกวาจะประเมินผล การเรียนรูปลายภาคเรียน 

 10.  ถาผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานไมผานใหครูผูสอนในรายสาระการเรียนรูนั้น

ทำการซอมเสริมใหผานเกณฑในแตละดาน 

 11.  การสรุปการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานตามขอกำหนดในขอ 3 ใหไดผลการประเมิน

เปนผาน (ผ) 

 12.  ถาผลการประเมินไมเปนไปตามขอ 3 ใหไดผลการประเมินเปนไมผาน (มผ) 

 13.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหทำการประเมินเปนรายภาค 

 14. การประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนใหประเมินเปนรายภาคการใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบแสดงระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการ

เรียนเปน 8 ระดับ 

  รายวิชาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ข้ึนไป โดยมี 

แนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 
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ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ด ี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑข้ันต่ำ 50-54 

0 ต่ำกวาเกณฑ 0-49 

   

 การประเมินการอานอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนผานและไมผาน ถากรณี 

ท่ีผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

  ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

ผาน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

 

ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  

และเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ใหคะแนนโดยแบงเปน 3 ดาน คือ 

   อาน  25 คะแนน 

   การคิดวิเคราะห 50 คะแนน 

   การเขียน 25 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391 
 

                                                                            หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 รวมเปน 100 คะแนน ซ่ึงผลการเรียนแบงเปน 4 ระดับ และแบงชวงคะแนนในแตละดานดังนี้ 

  

ระดับผล

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 50 คะแนน) 

ชวงคะแนนเปนรอยละ

(เต็ม 100 คะแนน) 

3 20-25 42-50 80-100 

2 17-19 36-41 70-79 

1 13-16 24-35 50-69 

0 1-12 1-23 1-49 

  

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทุกคุณลักษณะและเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เปนผานและ

ไมผาน ในการผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิต 

ประจำวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  

จำนวน 5-8คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับ 

ของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1 ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะ 

ใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

3. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผานผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี 

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 

1. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

 

ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา 

กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะการประเมินกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 
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 โดยแบงชวงคะแนนในแตละดานของคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 

 

ระดับผล 

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 15 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 20 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

เปนรอยละ 

3 8-10 12-15 16-20 80-100 

2 7 10-11 13-14 70-79 

1 5-6 7-9 10-12 50-69 

0 1-4 1-6 1-9 1-49 

  

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  จะตองพิจารณาท้ังเวลาเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนดและใหผลการประเมินเปนผาน และไมผาน 

  “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 80 ปฏิบัติติกิจกรรม  

และมีผลงานไมนอยกวารอยละ 80  

  “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมถึงรอยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไมถึง 

รอยละ 80 

 ในกรณีท่ีผูเรียนได “มผ” ครูผูดูแลกิจกรรมตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือ

ไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”  

ไดท้ังนี้ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทำ 

 

ท่ีปรึกษา 

 1.นายณรงค   กิตติวงศตระกูล  ผูอำนวยการโรงเรยีนศรีราชา  

 2.นางเพราพิลาส  สวรรครัตน  ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ 

3.นางชุติมา    ปณะราช  หัวหนาฝายวิชาการ 

4.นางสุทธดา  พรหมชมพู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

5.นางสมพร  คชบาง   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

6.นายกิตติภาส  ศรีหะ   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

7.นางพรรณภัทร   พานทอง  หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

8.นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

9.นางสาวภารินี  วงษจินดามณี  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

 

คณะทำงาน 

1.นางสุทธดา  พรหมชมพู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

2.นางสมพร  คชบาง   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

3.นายกิตติภาส  ศรีหะ   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 4.นายสุเมธ   คำลอย   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

5.นางสาวสุภาวินี  ศรปีญญา  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

6.นางสาวลฏิฎ   บัวอาจ   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

7.นางสาวจีราภรณ  ทุนผล   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

8. นางชนานุช     ทิมกระจาง  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

9. นางพิชญกานต   เวียนงาม  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

10. นางเพ็ญศรี    เสตะจิต   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

11. นายเมฆ    ใบบัว   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

12. นางสุนันทา   สุทธิธาทิพย  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

13. นางสาวสมศรี   ศรีวัลลภ   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

15. นางสาวนันทหทัย    เข็มทอง   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

17. นางสาวกรรณิการ   ม่ังค่ัง   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

18. นายสมภพ    งามโสภา  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

19. นางสมพร    คชบาง   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

20. นางสาวอังศุมาลิน   บูรณเจริญ  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

21. นางสาววรวรรณ    เนื่องจำนง  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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22. นางสาววิภาดา    ชรากลาง  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

23. นางสาวปาจรีย   ในวิกุล   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

24. นางสาวปลายมาศ  เชิดชูชัย   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

เรียบเรียง จัดรูปเลม 

1.นางพรรณภัทร   พานทอง  หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

2.นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

3.นางสาวภารินี  วงษจินดามณี  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

 7.นางสุทธดา  พรหมชมพู  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

8.นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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