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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ11101                 รายวิชาภาษาอังกฤษ 1                                          

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1              เวลาเรียน  120  ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน่วยกิต 

  

เข้าใจคำส่ังและใช้คำส่ังในห้องเรียน  คำขอร้อง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่าน

ออกเสียง  คำ กลุ่มคำ  ประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆใกล้ตัว อาหาร เคร่ืองด่ืม  บทอ่าน บท

สนทนาด้วยภาษาง่ายๆ ประโยค นิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ การเล่านิทานประกอบท่าทาง ให้ข้อมูลและ

ความต้องการเก่ียวกับตนเองส้ันๆ เช่น  การพูดแนะนำตนเอง  ขอบคุณ ขอโทษ บอกสถานท่ีของเขตบางซ่ือได้  

เรียนรู้คำศัพท์เก่ียวกับเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจาก

ภาษาอังกฤษ การร้องเพลง คำศัพท์เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุข

ศึกษา  การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัว 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ 

ประชาธิปไตย  ซ่ือสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

           เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน

ชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต 1.1         ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4 

ต 1.2         ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3    ป.1/4 

ต 1.3         ป.1/1 

ต 2.1         ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3 

ต 2.2         ป.1/1 

ต 3.1         ป.1/1 

ต 4.1         ป.1/1 

ต 4.2         ป.1/1 

รวมท้ังหมด  16  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ12101              รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2                                         

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2              เวลาเรียน  120  ช่ัวโมง       จำนวน 3 หน่วยกิต 

 

          เข้าใจคำส่ัง และใช้คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน  คำขอร้อง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ  คำ 

กลุ่มคำประโยค  บทสนทนา    บทอ่าน  ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  และเร่ืองใกล้ตัว  เร่ืองส้ันๆ นิทานง่ายๆ ท่ีมี

ภาพประกอบ สนทนาด้วยภาษาง่ายๆ ส้ันๆ  เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง เพ่ือแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการของตน ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลและส่ิงต่างๆ รอบตัว แสดง

ความรู้สึกของตน เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและ

วัฒนธรรมไทยในท้องถ่ิน ในเร่ือง เสียง สระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค เข้าใจคำ กลุ่มคำ ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยออกเสียง สระ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง และเข้าใจภาษาท่าทาง การ

ส่ือสาร ของเจ้าของภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจาก

ภาษาอังกฤษ   คำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา   

           โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ

ประชาธิปไตย  ซ่ือสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

           เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน

ชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต 1.1       ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4 

ต 1.2      ป.2/1     ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4 

ต 1.3      ป.2/1 

ต 2.1      ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3 

ต 2.2      ป.2/1 

ต 3.1      ป.2/1 

ต 4.1      ป.2/1 

ต 4.2      ป.2/1 

รวมท้ังหมด  16  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ13101                 รายวิชาภาษาอังกฤษ 3                                        

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3              เวลาเรียน  120  ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน่วยกิต 

  

เข้าใจคำส่ัง  และใช้คำส่ังในห้องเรียน  คำขอร้อง  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การ

อ่านออกเสียง  คำ กลุ่มคำ ประโยค บทอ่าน เร่ืองส้ันๆ  นิทานง่ายๆ  ท่ีมีภาพประกอบ  พูดเข้าจังหวะ สนทนา

ด้วยภาษาง่ายๆ ส้ันๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  หรือ

บอกอาชีพของคนในชุมชน 

เขตบางซ่ือได้ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย ประโยค  บทอ่าน   ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้

ข้อมูลความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ ท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆใกล้ตัว 

อาหาร เคร่ืองด่ืม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  คำศัพท์

เก่ียวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง คำศัพท์

เหมาะสมกับวัย  บอกคำศัพท์เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา  

การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัว  และ

แสวงหาความรู้  ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

           โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ

ประชาธิปไตย  ซ่ือสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

            เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ในชีวิตประจำวัน  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต 1.1       ป.3/1     ป.3/2     ป.3/3    ป.3/4 

ต 1.2       ป.3/1     ป.3/2    ป.3/3    ป.3/4    ป.3/5 

ต 1.3        ป3/1      ป3/2 

ต 2.1      ป.3/1      ป 3/2   ป.3/3 

ต 2.2      ป.3/1 

ต 3.1      ป.3/1 

ต 4.1      ป.3/1 

ต 4.2      ป.3/1 

รวมท้ังหมด   18  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ14101             รายวิชาภาษาอังกฤษ 4                                         

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4              เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง        จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

   ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน   การสะกดคำ การอ่านออกเสียง  คำ 

กลุ่มคำ ประโยคง่าย ๆ  ตามหลักการอ่าน ออกเสียง  บทอ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูล

เก่ียวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  

นิทานง่ายๆ ประโยค พูด เขียน  ให้ข้อมูลโต้ตอบเก่ียวกับตนเอง ส่ือสารระหว่างบุคคล ประโยคบอกความ

ต้องการเก่ียวกับตนเองคำ   คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของ

ตนเอง  ให้ข้อมูลความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ จำแนกอาชีพต่างๆของคนในชุมชน

เขตบางซ่ือได้   คำ ท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆใกล้ตัว อาหาร เคร่ืองด่ืม บอกร้านอาหารท่ีมีช่ือของเขต

บางซ่ือได้ วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง บอกสถานท่ีสำคัญ

ในเขตบางซ่ือได้ คำศัพท์เก่ียวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทาน

ประกอบท่าทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ  แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์

เหมาะสมกับวัย  บอกคำศัพท์เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา  

การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบอย่างสุภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด   ในสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในห้องเรียน   รวบรวมคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัว  และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของ 

ระบอบประชาธิปไตย  ซ่ือสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน

ชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต 1.1       ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3    ป.4/4 

ต 1.2       ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3     ป.4/4      ป.4/5 

ต 1.3       ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3 

ต 2.1       ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3 

ต 2.2       ป.4/1    ป.4/2 

ต 3.1       ป.4/1 

ต 4.1       ป.4/1 

ต 4.2       ป.4/1 

รวมท้ังหมด   20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รหัสวิชา อ15101      รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                     เวลา  80  ช่ัวโมง          จำนวน  2 หน่วยกิต 

 

 เข้าใจคำส่ัง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา และสังคมรอบตัว  อ่านออกเสียง

คำ กลุ่มคำ  และประโยคง่าย ๆ  ตามหลักการอ่านออกเสียง เข้าใจประโยค ข้อความส้ันๆ บทสนทนาและเร่ือง

ส้ันๆ เร่ืองเล่า ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตน เสนอความ

ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนแลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และบอกเหตุผล ขอและให้ข้อมูล   

ใช้ทักษะการอธิบายเก่ียวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน ตนเอง  

ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว่าง นันทนาการ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ นำเสนอ

ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ท่ีใกล้ตัวได้อย่างมีเหตุผล นำเสนอบทเพลง บท

กวี ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยคำ สำนวนในการ

ติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลอง

ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเร่ืองเสียง 

สระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค และข้อความง่ายๆ  

เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับของไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหา

ความรู้ ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจและ

ถ่ายทอดเน้ือหาสาระภาษาอังกฤษง่ายๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ใช้ภาษาเพ่ือ

ส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา อาชีพต่าง ๆ ในสถานการณ์จำลอง และ

การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

ต 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ต 1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

ต 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

ต 2.2  ป.5/1, ป.5/2 

ต 3.1  ป.5/1 

ต 4.1  ป.5/1 

ต 4.2  ป.5/1 

รวมท้ังหมด    20     ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        รหัสวิชา อ 16101       รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6    

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6                    เวลา  120  ช่ัวโมง      จำนวน  3  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาคำส่ัง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำท่ีฟังและอ่านในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ

ทำอาหารและเคร่ืองด่ืม  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนส้ัน ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุ

ประโยคหรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม

จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเร่ืองเล่า อธิบายความรู้เก่ียวกับ ตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว่าง นันทนาการ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 

1,050-1,200คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

           ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใจความสำคัญและตอบคำถาม บทสนทนา นิทานง่าย ๆ 

และเร่ืองเล่า  การส่ือสารระหว่างบุคคล ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพตาม

มรรยาททางสังคม  สามารถแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ง่ายๆ  การขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว การแสดงความรู้สึก

เก่ียวกับเร่ืองต่างๆใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ  การให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และส่ิงแวดล้อมใกล้

ตัว  การเขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรืออ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม  ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและ

สถานศึกษา   การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  บันทึกและรายงาน การเข้าร่วม

กิจกรรม เทศกาลปีใหม่เมือง เทศกาลกินวอ หรือเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงมีการละเล่น การแสดงวัฒนธรรม ประเพณี 

และเขียน แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวภายในท้องถ่ินของตนได้พอสังเขป 

เพ่ือให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดเจตคติท่ีดีในการนำความรู้ภาษาอังกฤษ 

ไปใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพได้ในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกได้อย่าง

เต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3   ป.6/4                                                                                                                                           

ต 1.2  ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3   ป.6/4    ป.6/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ต 1.3  ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3   ต 2.1  ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ต 2.2  ป.6/1    ป.6/2    ต 3.1  ป.6/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ต 4.1  ป.6/1                                  ต 4.2  ป.6/1  

รวมท้ังหมด 20 ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ11201        รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1                                          

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1             เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง    จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

           ศึกษา วิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยคหลักการอ่านออก 

เสียงคำ  กลุ่มคำ คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยค 

คำถามและคำตอบ บทสนทนา ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา 

คำศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ ง่ายๆ ท่ี เกิด ข้ึนในห้องเรียน  การใช้

ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัว จากส่ือต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบ 

 การ อ่านออกเสียง การระบุตัวอักษร  

เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิดการใช้เทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 

ใน การทำงาน มีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 

ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอำลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง  

2. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ท่ีกำหนดให้ได้  

3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ  

4. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อ่ืนได้  

5. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง 

6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ12201           รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2                                                                                   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2              เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง      จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

          ศึกษา วิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยค หลักการอ่านออก เสียง

คำ กลุ่มคำ คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยค คำถามและ

คำ ตอบ บทสนทนา ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ศัพท์เก่ียวกับ

เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ท่ี เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

รวบรวมคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัว จากส่ือต่าง ๆ 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบการอ่าน

ออกเสียง การระบุตัวอักษร  

 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การใช้เทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน

ในการทำงาน และมีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 

ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอำลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง  

2. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ท่ีกำหนดให้ได้  

3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ 

4. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อ่ืนได้  

5. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง 

6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ 

 รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ13201            รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3                                                                                 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3              เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

          ศึกษา วิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยค หลักการอ่านออก เสียง

คำ กลุ่มคำ คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยค คำถามและ

คำ ตอบ บทสนทนา ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ศัพท์เก่ียวกับ

เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ท่ี เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

รวบรวมคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัว จากส่ือต่าง ๆ 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบการอ่าน

ออกเสียง การระบุตัวอักษร 

 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การใช้เทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน

ในการทำงาน และมีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 

ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอำลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง  

2. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ท่ีกำหนดให้ได้  

3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ 

4. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อ่ืนได้  

5. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง 

6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ 

 รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา อ14201     รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

การศึกษาภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น ปฏิบัติตามคำส่ังง่าย ๆ ท่ีฟังจาก ครูผู้สอน การ

พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เพ่ือง่ายในการออก เสียงและสะกดคำ ถูกต้องตาม

หลักการพูด ฟัง สามารถทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การ แนะนำตนเองให้ผู้อ่ืนรู้จัก  

โดยการใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด จะใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากอินเตอร์เน็ตเพ่ือฟัง สำเนียงจาก

เจ้าของภาษา และดึงดูดความสนใจให้  ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน  อีกท้ังผู้เรียน ได้ร่วมทำกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับวัยของตน และฝึกการอ่านออกเสียงจากบทความส้ัน ๆ อีกด้วย 

เพ่ือมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและรักส่ิงแวดล้อมรวมท้ังซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิต 

สาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และม่งม่ันในการทำงาน 

ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟัง พูด ได้จากประโยคพ้ืนฐาน สามารถพูดตามน้ำเสียงของ

เจ้าของภาษาได้ โดยการเน้นเสียงหนัก เสียงเบา  

2. บอกคำศัพท์ท่ีใช้ในบทเรียน การสนทนา  

3. สร้างสรรค์ในการภาษาในการสนทนากับเพ่ือนในห้องและมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 4. มี

ความม่ันใจในการพูด การออกเสียง  

5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด หลักการพูด ฟัง สามารถทักทาย การกล่าว 

ลา การขอบคุณ การแนะนาตนเองให้ผู้อ่ืนรู้จัก  

6. กระบวนการฟัง พูด จะใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากอินเตอร์เน็ตเพ่ือฟังสำเนียงจากเจ้าของ 

ภาษา  

7. ฝึกการอ่านออกเสียงจากบทความส้ัน ๆ  

8. บอกส่ิงรอบตัวได้ว่าน่ัน/น่ีคืออะไร โดยถาม – ตอบ 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา อ15201     รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลา 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาภาษาทีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ท่ีสอง เช่น การทักทาย การแนะนาตนเอง  

ประโยคขอร้อง และการอธิบายส่ิงรอบตัว อีกท้ังยังสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส่ันๆ ง่าย ๆ พูดเก่ียวกับ ตนเอง

และให้ข้อมูลตนเองแก่ผู้อ่ืนได้ตามแบบท่ีฟัง และสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน  

 โดยการใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด จะใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากอินเตอร์เน็ตเพ่ือฟังสำเนียง

จากเจ้าของภาษา และดึงดูดความสนใจ  มีการการถาม-ตอบผู้อ่ืน ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน  อีกท้ัง

ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของตน แสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเองได้ และฝึกการ

อ่านออกเสียงจากบทความส้ัน 

       เพ่ือมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและรักส่ิงแวดล้อมรวมท้ังซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิต 

สาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และม่งม่ันในการทำงาน 

 

ผลการเรียนรู้  

 1. ปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟัง โดยการฟังจาก

ส่ือการเรียนการสอน และการออกเสียงตามสำเนียงเจ้าของภาษาในส่ือ  

 2. ออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างชัดเจน และมีการเน้นเสียงหนัก เสียงเบา โดยใช้ประโยคพ้ืนฐาน  

 3. สามารถบอกส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเองได้ และบอกถึงส่ิงท่ีตนเองกำลังทำได้ 

 4. เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศต่อผู้เรียน   

 5. มีคลังคำศัพท์ของตนเอง และสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างม่ันใจ  

 6. การส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีสอง การทักทาย การแนะนำตนเอง ประโยคขอร้อง และการ

อธิบายส่ิงรอบตัว  

 7. ใช้ประโยคง่าย ๆ ในการการถาม-ตอบผู้อ่ืน  

 8. มีความม่ันใจในการพูด การออกเสียง และฝึกการอ่านออกเสียงจากบทความส้ัน 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา อ16201     รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    เวลา 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

ศึกษาการพูดออกเสียง คำ ประโยค และข้อความส้ันๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง เลือก หรือ

ระบุประโยค ข้อความและตีความ ระบุหัวข้อเร่ือง (Topic) ใจความสำคัญ (Main Idea) และ ตอบคำถามจาก

การอ่านประโยค ข้อความส้นๆจากส่ือประเภทต่าง ๆ  

โดยพูดบรรยายเก่ียวกับตนเองกิจวัตรประจำวันประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวฟังและบรรยาย 

เก่ียวกับชีวิตประจำวันในโรงเรียน ท่ีบ้าน และประเพณีของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และ การลำดับคำตามโครงสร้าง

ประโยค ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตลอดจนใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆ 

จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

เพ่ือมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและรักส่ิงแวดล้อมรวมท้ังซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิต สาธารณะ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และม่งม่ันในการทำงาน 

ผลการเรียนรู้  

1. พูดออกเสียง ประโยค และข้อความส้ันๆได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอ และให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่าง 

เหมาะสม 

3. พูดบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  

4. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้ เคร่ืองหมาย

วรรคตอน และการลาดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ  

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รหัสวิชา ญ11201    รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 

  

    ศึ ก ษ า ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ค ำ ส่ั ง แ ล ะ ค ำ ข อ ร้ อ ง ง่ า ย ๆ ท่ี ฟั ง  อ่ า น อ อ ก เสี ย ง ตั ว อั ก ษ ร                                                                              

คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ พูด

โต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว บอกช่ือและ

คําศัพท์ เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

 โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  

กระบวนการสำรวจข้อมูล กระบวนการสร้างสุขนิสัย กระบวนการสร้างค่านิยม  

             เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ รัก

ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย   มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องง่ายๆและพูดในสถานการณ์ ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษรคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ  

3. นักเรียนสามารถระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน  

4. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

5. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามท่ีฟัง 

6. นักเรียนสามารถบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

7. นักเรียนสามารถพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 

8. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

9.นักเรียนสามารถบอกช่ือและคําศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น 

10.นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวมผลการเรียนรู้  10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม                                                                                                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รหัสวิชา ญ12201      รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 2 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

  ศึ ก ษ า ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค ำ ส่ั ง แ ล ะ ค ำ ข อ ร้ อ ง ง่ า ย ๆ ท่ี ฟั ง  อ่ า น อ อ ก เ สี ย ง ตั ว อั ก ษ ร                                                                              

คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ พูด

โต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว บอกช่ือและ

คําศัพท์ เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

          โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  

กระบวนการสำรวจข้อมูล กระบวนการสร้างสุขนิสัย กระบวนการสร้างค่านิยม  

          เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ รัก

ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย   มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องง่ายๆและพูดในสถานการณ์ ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษรคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ  

3. นักเรียนสามารถระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน 

4. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

5. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามท่ีฟัง 

6. นักเรียนสามารถบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

7. นักเรียนสามารถพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 

8. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

9.นักเรียนสามารถบอกช่ือและคําศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น 

10.นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวมผลการเรียนรู้  10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม                                                                                                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รหัสวิชา ญ13201      รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 3 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 

  

  ศึ ก ษ า ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค ำ ส่ั ง แ ล ะ ค ำ ข อ ร้ อ ง ง่ า ย ๆ ท่ี ฟั ง  อ่ า น อ อ ก เ สี ย ง ตั ว อั ก ษ ร                                                                              

คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ พูด

โต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว บอกช่ือและ

คําศัพท์ เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

 โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  

กระบวนการสำรวจข้อมูล กระบวนการสร้างสุขนิสัย กระบวนการสร้างค่านิยม  

             เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ รัก

ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย   มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องง่ายๆและพูดในสถานการณ์ ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษรคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ  

3. นักเรียนสามารถระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน 

4. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

5. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามท่ีฟัง 

6. นักเรียนสามารถบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

7. นักเรียนสามารถพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 

8. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

9.นักเรียนสามารถบอกช่ือและคําศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น 

10.นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวมผลการเรียนรู้  10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม                                                                                                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รหัสวิชา ญ14201         รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 4 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 

  

   ศึ ก ษ า ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค ำ ส่ั ง แ ล ะ ค ำ ข อ ร้ อ ง ง่ า ย ๆ ท่ี ฟั ง  อ่ า น อ อ ก เ สี ย ง ตั ว อั ก ษ ร                                                                              

คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ พูด

โต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว บอกช่ือและ

คําศัพท์ เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

 โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  

กระบวนการสำรวจข้อมูล กระบวนการสร้างสุขนิสัย กระบวนการสร้างค่านิยม  

             เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ รัก

ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย   มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องง่ายๆและพูดในสถานการณ์ ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษรคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ  

3. นักเรียนสามารถระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน 

4. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่าย 

5. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามท่ีฟัง 

6. นักเรียนสามารถบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

7. นักเรียนสามารถพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 

8. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

9.นักเรียนสามารถบอกช่ือและคําศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น 

10.นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวมผลการเรียนรู้  10 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 
 

353 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม                                                                                                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รหัสวิชา ญ15201     รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 5 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5          เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 

  

  ศึ ก ษ า ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค ำ ส่ั ง แ ล ะ ค ำ ข อ ร้ อ ง ง่ า ย ๆ ท่ี ฟั ง  อ่ า น อ อ ก เ สี ย ง ตั ว อั ก ษ ร                                                                              

คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ พูด

โต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว บอกช่ือและ

คําศัพท์ เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

 โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  

กระบวนการสำรวจข้อมูล กระบวนการสร้างสุขนิสัย กระบวนการสร้างค่านิยม  

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ รัก

ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย   มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องง่ายๆและพูดในสถานการณ์ ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษรคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ  

3. นักเรียนสามารถระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน 

4. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

5. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามท่ีฟัง 

6. นักเรียนสามารถบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

7. นักเรียนสามารถพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 

8. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

9.นักเรียนสามารถบอกช่ือและคําศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น 

10.นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวมผลการเรียนรู้  10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม                                                                                                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รหัสวิชา ญ16201      รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 6 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6          เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 

  

   ศึ ก ษ า ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค ำ ส่ั ง แ ล ะ ค ำ ข อ ร้ อ ง ง่ า ย ๆ ท่ี ฟั ง  อ่ า น อ อ ก เ สี ย ง ตั ว อั ก ษ ร                                                                              

คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ พูด

โต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว บอกช่ือและ

คําศัพท์ เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

 โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  

กระบวนการสำรวจข้อมูล กระบวนการสร้างสุขนิสัย กระบวนการสร้างค่านิยม  

            เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ รัก

ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย   มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องง่ายๆและพูดในสถานการณ์ ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษรคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ  

3. นักเรียนสามารถระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ จากการฟังหรืออ่าน 

4. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

5. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามท่ีฟัง 

6. นักเรียนสามารถบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามท่ีฟัง 

7. นักเรียนสามารถพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 

8. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล้ 

9.นักเรียนสามารถบอกช่ือและคําศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของญ่ีปุ่น 

10.นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวมผลการเรียนรู้  10 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา จ13201              รายวิชาภาษาจีน 4 

     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                                 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จำนวน 1 หน่วยกิต 

  

ศึกษาคำส่ัง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัท

อักษร   คำ    กลุ่มคำ ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน     และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง    

หลักการอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ   ให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   

ข้อมูลกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเร่ือง เสียง สระ 

พยัญชนะ คำ วลี ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

ถ่ายทอด ความหมายของคำ และกลุ่มคำท่ีเก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และนำเร่ืองการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

  โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทางภาษา เลือกใช้ประโยคในการ ส่ัง ขอร้อง บทสนทนาในได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะกาละเทศะ 

    เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อ่ืน สามารถใช้ภาษาเพ่ือ

การเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 

 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

 5.  สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

 6.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

 

รวมท้ังหมด    6   ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา จ15201             รายวิชาภาษาจีน 5 

     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                                 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต 

   

ศึกษาการอ่าน  เขียน  สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุ่มคำ   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  เขียน

อักษรจีนถูกต้องตามหลักการเขียน  ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อ่าน   คำอธิบาย   บทสนทนา   

ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์

ต่าง ๆแลกเปล่ียนนำเสนอข้อมูลข่าวสาร   ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบท

ต่าง ๆ ในการสนทนา   ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าใจ   ตีความ   ต่อข้อความ   ข้อมูล   เก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 

   โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การ

อภิปราย และการแสวงหาความรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถทำงานตามลำดับข้ันตอนท่ี

วางแผน  ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทำงาน มีการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ  

เพ่ือให้มีนิสัยในการทำงานท่ีดี  เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์  มีความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีความ

ประหยัด  เห็นความสำคัญในการสร้างอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมในท้องถ่ินของ 

และ จังหวัดของตนเอง และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การ

เช่ือมโยง ความรู้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน สามารถใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอ่าน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

 2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

 3.  ใช้ภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ได้ถูกต้องตามหลัก 

 4.  เรียกช่ือขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง  

 

รวมท้ังหมด    4   ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รหัสวิชา จ16201              รายวิชาภาษาจีน 6 

     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                               เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง          จำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่าน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุ่มคำ   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง    ใช้

ทักษะภาษาจีนในการฟัง   พูด    อ่าน   เขียน    คำอธิบาย   บทสนทนา    ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่

เป็น  ความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โต้ตอบใช้ประโยคตาม

โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    

และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง    รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    เข้าใจ   ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นต่อข้อความ   ข้อมูล   เก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ    และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา   

กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตามข้ันตอน

กระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ  นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานในชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน 

  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในสังคม มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบและมี 

เจตคติท่ีดีต่อภาษา 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามตามหลักการเขียน 

3.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

4.  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 

5.  เรียกช่ือขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง  

 

รวมท้ังหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          รหัสวิชา อ21101          รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ช่ัวโมง            จำนวน   1.5  หน่วยกิต        

ศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน อย่าง

ง่ายๆพร้อมท้ังสนทนา เขียนโต้ตอบและเขียนบรรยายข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 

อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ

อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านออกเสียงพร้อม

ท้ังเลือก/ระบุหัวข้อเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน เก่ียวกับข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบท

ร้อยกรองส้ันๆ รวมถึงระบุ/เขียนส่ือท้ังท่ีเป็นความเรียงและท่ีไม่เป็นความเรียงรูปแบบต่างๆ เข้าร่วม/จัด

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน และความแตกต่าง

ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ             การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 

และภาษาไทย ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และ

นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ทักษะการจำ คิด  วิ เคราะห์และเขียน              

ส่ือความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต            มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

รหัสตัวช้ีวัด  ต 1.1  ม.1/1 ,  ม.1/2  ,  ม.1/3  ,  ม.1/4  

 ต 1.2  ม.1/1 ,  ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 ,   ม.1/5 

 ต 1.3  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3    

 ต 2.2  ม.1/1 , ม.1/2  

 ต 3.1  ม.1/1    

 ต 4.1  ม.1/1 

 ต 4.2  ม.1/1 

รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา อ21102              รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  60  ช่ัวโมง          จำนวน   1.5  หน่วยกิต        

ศึกษาข้อมูลต่างๆ และ ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน พร้อม

ท้ังสนทนา เขียนโต้ตอบ และเขียนบรรยายข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร 

เคร่ืองด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ 

การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านออกเสียงพร้อมท้ัง

เลือก/ระบุหัวข้อเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน เก่ียวกับข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อย

กรองส้ันๆ รวมถึงระบุ/เขียนส่ือท้ังท่ีเป็นความเรียงและท่ีไม่เป็นความเรียงรูปแบบต่างๆ เข้าร่วม/จัดกิจกรรม

ทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ             การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า  

รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอ

ด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  ใช้ภาษาต่างประเทศ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูล

ต่างๆ จากส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน           ส่ือ

ความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต            มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

รหัสตัวช้ีวัด ต 1.1  ม.1/1 ,  ม.1/2 , ม.1/3  ,  ม.1/4  

 ต 1.2  ม.1/1 ,  ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 ,   ม.1/5 

 ต 1.3  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3    

 ต 2.2  ม.1/1 , ม.1/2  

 ต 3.1  ม.1/1    

 ต 4.1  ม.1/1 

 ต 4.2  ม.1/1 

รวมท้ังหมด 20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           รหัสวิชา อ22101          รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา  60  ช่ัวโมง           จำนวน   1.5  หน่วยกิต       

 

ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบายง่ายๆ ข้อความ รูปแบบของคำวลีประโยค ข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง บทร้อยกรอง บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เร่ืองท่ีเป็นสารคดี 

และบันเทิงคดีร่วมท้ังวิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา            คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และเขียนส่ือความ ค้นคว้า นำเสนอข้อมูลเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ แสดงความคิดเห็นต่อ

วัฒนธรรมความเช่ือประเพณีของเจ้าของภาษา และวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างรวมท้ังวิเคราะห์

สังเคราะห์เน้ือหาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน เข้าใจ และตีความจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนำเสนอข้อมูล

ข่าวสารความคิดรวบยอด และความเห็นในเร่ืองต่างๆ ได้เหมาะสม เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน             ส่ือ

ความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต              มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

รหัสตัวช้ีวัด ต 1.1  ม.2/1 ,  ม.2/2 , ม.2/3  ,  ม.2/4  

 ต 1.2  ม.2/1 ,  ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4  ,   ม.2/5 

 ต 1.3  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ต 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3    

 ต 2.2  ม.2/1 , ม.2/2  

 ต 3.1  ม.2/1    

 ต 4.1  ม.2/1 

 ต 4.2  ม.2/1 , ม.2/2 

 

รวมท้ังหมด  21  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



 
 

361 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           รหัสวิชา อ22102         รายวิชาภาษาอังกฤษ 4  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  60  ช่ัวโมง           จำนวน   1.5  หน่วยกิต       

 

ศึกษาการฟัง พูด สนทนาโต้ตอบข้อมูล เร่ืองราวต่างๆ ใกล้ตัว เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี การ

ขอข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา และของไทย การเลือกอ่านส่ือข้อมูลข่าวสารท้ังเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 

เขียนสรุปความรู้/ข้อมูลต่างจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ภาษาใน                การส่ือสารอย่าง

เหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส ใช้กระบวนการเรียนภาษา การแสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล

เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ ท้ังเร่ืองราวท่ีได้จากการอ่านแสดงความคิดเห็นต่อความเช่ือ ประเพณีของ

เจ้าของภาษา และวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่าง รวมท้ังวิเคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหาภาษาอังกฤษท่ี

เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาอังกฤษใน การส่ือสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาในระดับสูงข้ึน 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน  เขียน  ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์  และเขียน               

ส่ือความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต           มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

รหัสตัวช้ีวัด ต 1.1  ม.2/1 ,  ม.2/2 , ม.2/3  ,  ม.2/4  

 ต 1.2  ม.2/1 ,  ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4  ,   ม.2/5 

 ต 1.3  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ต 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3    

 ต 2.2  ม.2/1 , ม.2/2  

 ต 3.1  ม.2/1    

 ต 4.1  ม.2/1 

 ต 4.2  ม.2/1 , ม.2/2 

 

รวมท้ังหมด  21  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



 
 

362 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          รหัสวิชา อ 23101     รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1      เวลา  60  ช่ัวโมง                จำนวน   1.5  หน่วยกิต       

 

 

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิต  ครอบครัว  อาชีพ การดูแล การให้/ขอหรือนำเสนอข้อมูล

เก่ียวกับการเดินทาง และสถานท่ีท่องเท่ียว  การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความจากส่ือประเภท

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สารคดี ละคร เพลง กีฬา ภาพยนตร์ เทศกาล              ท่ีน่าสนใจ 

รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในอดีต ส่ิงของในเร่ืองของรูปร่างหน้าตา/ลักษณะท่ีปรากฏ ปัญหา ส่ิงแวดล้อม            ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

การคุ้มครองสัตว์ป่า การบริจาคเงิน การเลือกซ้ือสินค้าอย่างฉลาด ประเภทของอาหาร การเชิญชวน การตอบ

รับ และการตอบปฏิเสธ การวางแผนในการจัดงาน การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง

ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม การแสดงความขอบคุณ และยกย่องชมเชย และการแสดง

ความคิดเห็น การให้คำแนะนำ คำส่ัง การแสดงเง่ือนไขต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียนท่ีถูกต้อง

เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถ่ิน และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน  เขียน  ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์  และเขียน               

ส่ือความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่

เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

รหัสตัวช้ีวัด ต 1.1  ม.3/1 ,  ม.3/2 , 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.3/2 , ม.3/3 

 ต 2.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3    

 ต 2.2  ม.3/1 , ม.3/2  

 ต 3.1  ม.3/1    

 ต 4.1  ม.3/1 

 ต 4.2  ม.3/1 , ม.3/2 

รวมท้ังหมด  21  ตัวช้ีวัด 

 

 



 
 

363 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          รหัสวิชา อ23102      รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  60  ช่ัวโมง           จำนวน   1.5  หน่วยกิต       

 

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพ การดูแล การให้/ขอหรือนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับ

การเดินทาง และสถานท่ีท่องเท่ียว การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความจากส่ือประเภทหนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สารคดี ละคร เพลง กีฬา ภาพยนตร์ เทศกาล ท่ีน่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิง

ต่างๆ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ส่ิงของในเร่ือง

ของรูปร่างหน้าตา/ลักษณะท่ีปรากฏ ปัญหา ส่ิงแวดล้อม ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก การคุ้มครองสัตว์ป่า การ

บริจาคเงิน การเลือกซ้ือสินค้าอย่างฉลาด ประเภทของอาหาร การเชิญชวน การตอบรับ และการตอบปฏิเสธ 

การวางแผนในการจัดงาน การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม การแสดงความขอบคุณ และยกย่องชมเชย และการแสดงความคิดเห็น การให้

คำแนะนำ คำส่ัง การแสดงเง่ือนไขต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียนท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์ และเขียน            ส่ือ

ความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต          มีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

รหัสตัวช้ีวัด ต 1.1  ม.3/1 ,  ม.3/2 , 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.3/2 , ม.3/3 

 ต 2.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3    

 ต 2.2  ม.3/1 , ม.3/2  

 ต 3.1  ม.3/1    

 ต 4.1  ม.3/1 

 ต 4.2  ม.3/1 , ม.3/2 

 

รวมท้ังหมด  21  ตัวช้ีวัด 

 

 



 
 

364 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รหัสวิชา อ31101         รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน    1.0  หน่วยกิต 

 

 ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการ

อ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียนรูปแบบต่างๆ    จับใจความ

สำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง 

และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย

ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัด

กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง 

ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า

สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและ

การเขียน และใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของ

โรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน  

 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ม.4-6/1 ต 2.1  ม.4-6/3  

ต 1.1  ม.4-6/4 ต 2.2  ม.4-6/1  

ต 1.2  ม.4-6/3 ต 3.1  ม.4-6/1  

ต 2.1  ม.4-6/1 ต 4.2  ม.4-6/1  

ต 2.1  ม.4-6/2 ต 4.2  ม.4-6/2 

 

 

รวมท้ังหมด   10 ตัวช้ีวัด 

 

 

 



 
 

365 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รหัสวิชา อ31102        รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน    1.0  หน่วยกิต 

 

 ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการ

อ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียนรูปแบบต่างๆ   จับใจความ

สำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง 

และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย

ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัด

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง 

ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า

สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและ

การเขียน และใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของ

โรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน  

 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1   ม.4-6/1 ต 2.1  ม.4-6/3  

ต 1.1   ม.4-6/4 ต 2.2  ม.4-6/1  

ต 1.2   ม.4-6/3 ต 3.1  ม.4-6/1  

ต 2.1   ม.4-6/1 ต 4.2  ม.4-6/1  

ต 2.1   ม.4-6/2 ต 4.2  ม.4-6/2 

 

 

รวมท้ังหมด  10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รหัสวิชา อ32101         รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน    1.0  หน่วยกิต 

 

 ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำช้ีแจง และอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยค

และข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน จับใจความสำคัญ ตีความ โต้ตอบข้อมูล

เก่ียวกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ เร่ืองใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ เลือก

และใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำช้ีแจง ตอบรับและปฏิเสธ ขอ และให้ข้อมูล           ในสถานการณ์ต่างๆ 

เหตุการณ์ใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับโอกาส และสถานท่ีตามมารยาททางสังคม

ของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน          เข้าร่วม และจัดกิจกรรมทาง

ภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

สำนวนประโยค  

 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 

  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูล

ต่างๆจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ม.5/2, ต 1.1  ม.5/4  ต 2.1  ม.5/3  ต 4.1  ม.5/1 

ต 1.2  ม.5/1, ต 1.2  ม.5/3  ต 2.2  ม.5/2,  ต 4.2  ม.5/1 

ต 1.3  ม.5/1 ,ต 1.3  ม.5/3  ต 3.1  ม.5/1 

 

รวมท้ังหมด  11 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

367 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รหัสวิชา อ32102         รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน    1.0  หน่วยกิต 

 

ฝึกอ่าน ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตาม

คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟังและอ่าน เลือกและใช้คำขอร้อง คำช้ีแจง คำอธิบาย และให้คำแนะนำ อธิบาย

และเขียนประโยค และข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่านส่ือสารแสดงความต้องการ 

เสนอ และให้ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง

เหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 

สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

โดยใช้กระบวนการ ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ นำเสนอข้อมูลเร่ือง 

กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้

เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบในการฟัง และอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง

ในการส่ือสารในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และ

สถานท่ี ถูกต้องตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันใน

การทำงาน รักความเป็นไทย 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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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รหัสวิชา อ33101         รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน    1.0  หน่วยกิต 

 

 จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ือง

ท่ีเป็นสารคดีและบันเทิง พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ พูด และเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ท่ีฟัง และอ่านอย่างเหมาะสม พูด 

และเขียนบรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ และ

ข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส 

และสถานท่ี ตามมารยาททางสังคม 

 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอ

และให้ข้อมูล แลกเปล่ียนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต.1.1  ม.4-6/3   

ต.1.1  ม.4-6/4 

ต.1.2  ม.4-6/ 4   

ต.1.2  ม.4-6/5 

ต.1.2  ม.4-6/6   

ต.2.1  ม.4-6/1 

ต.2.1  ม.4-6/2   

ต.2.2  ม.4-6/2 

ต.3.1  ม.4-6/1 

 

รวมท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รหัสวิชา อ33102         รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน    1.0  หน่วยกิต  

 

จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองท่ี

เป็นสารคดีและบันเทิง พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและ

เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์และข่าว 

เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและ

สถานท่ี ตามมารยาททางสังคม 

 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอ

และให้ข้อมูล แลกเปล่ียนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม          

มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในเร่ืองความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต.1.1  ม.4-6/1  ต.1.1  ม.4-6/2 

ต.1.1  ม.4-6/3  ต.1.1  ม.4-6/4 

ต.1.2  ม.4-6/ 4  ต.1.2  ม.4-6/5 

ต.1.2  ม.4-6/6  ต.2.1  ม.4-6/1 

ต.2.1  ม.4-6/2  ต.2.2  ม.4-6/2 

ต.3.1 ม.4-6/1 

 

รวม 11 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

370 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            รหัสวิชา จ21201                รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษา ทําความเข้าใจคําส่ัง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน และหลักการ

ใช้สัทศาสตร์ได้ถูกต้อง สามารถอ่านออกเสียงสัทศาสตร์ คํา และประโยคส้ันๆ ได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักของ

การออกเสียง เพ่ือการส่ือสารแสดงความต้องการของตนเอง และส่ิงต่างๆ             รอบตัว ใช้ถ้อยคําง่ายๆ 

ในการปฏิสัมพันธ ์การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค และข้อความโดยใช้

กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูด สนทนาส่ือสาร เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึนจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง รวมถึงการอ่านและเขียนตามหลักการใช้สัทอักษรจีน เพ่ือให้ผู้

เรียนเกิดทักษะทางภาษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน เกิดทักษะ การฟัง พูด มีความใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน และมีความเข้าใจในการภาษา                เข้าใจวัฒธรรมจีน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาจีน 

และนําไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์ และเขียน            ส่ือ

ความกระบวนการทำงานกลุ่มสมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร 5 คู่ และสมรรถนะ/ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้ นักเรียน  เป็น ผู้ มี คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต                  

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงาน

และส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวของตนเองได้ 

 2.  ผู้เรียนสามารถพูดเพ่ือขอ และให้ข้อมูลของตนเอง และผู้อ่ืนได้ 

 3.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง 

ท่ีกําหนดให้ได้ 

 4.  ผู้เรียนสามารถอ่าน และเขียนได้ตามหลักการใช้สัทอักษรจีน  

 5.  สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 6.  ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา จ21202                  รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง          จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษา เข้าใจคําส่ัง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจําวันและหลักการใช้สัทอักษร

ได้ถูกต้อง สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่มคํา และประโยคส้ันๆ ได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการออกเสียง

โดยส่ือสาร และอธิบายได้จากบทสนทนาส้ันๆ ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเพ่ือ

แสดงความต้องการของตน และส่ิงต่างๆ รอบตัวใช้ถ้อยคําง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์ อ่าน และเขียนอักษรจีน

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด อ่าน              การเขียน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิด 

โดยผ่านการเขียนเพ่ือขอหรือให้ข้อมูลในการส่ือสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความแตกต่าง

ระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค และข้อความ เข้าใจวัฒนธรรมจีน เห็นประโยชน์ของการรู้

ภาษาจีน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความ             เข้าใจในการภาษา และนําไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน            ส่ือ

ความกระบวนการทำงานกลุ่มสมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร 5 คู่ และสมรรถนะ/ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต               มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงาน 

และส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวของตนเองได้ 

 2.  ผู้เรียนสามารถพูดเพ่ือขอ และให้ข้อมูลของตนเองและผู้อ่ืนได้ 

 3.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง            

ท่ีกําหนดให้ได้ 

 4.  ผู้เรียนสามารถอ่าน และเขียนได้ตามหลักการใช้สัทอักษรจีน 

 5.  ผู้เรียนสามรถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 6.  สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 7.  ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา จ22201                  รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษา คําส่ัง คําขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัท

อักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง ตาม

หลักการอ่านออก เสียงคํา กลุ่มคํา ให้ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงต่างๆ รอบตัว และกิจวัตรประจําวัน กิจกรรมทางภาษา 

อ่าน และเขียนตัวอักษรจีน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจความเหมือน และความ

แตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของจีนกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ด้วยการถ่ายโอนความรู้เป็น

ประโยคง่ายๆ และข้อความส้ันๆ 

เพ่ือให้ตระหนักในคุณ ค่าของภาษาจีน  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม                

เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับสถานการณ์ใกล้ตัว 

 2.  ผู้เรียนสามารถพูดเพ่ือขอ และให้ข้อมูลของตนเอง และผู้อ่ืนได้ 

 3.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง         ท่ี

กําหนดให้ได้ 

 4.  ผู้เรียนสามรถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 5.  สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 6.  ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        รหัสวิชา จ22202                รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2          เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาคําส่ัง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การอ่าน            ออก

เสียงสัทอักษรคํากลุ่มคํา ประโยคได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษร     ได้ถูกต้อง 

ตามหลักการอ่านออกเสียง คํา กลุ่มคํา ให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว 

 โดยใช้กิจกรรมทางภาษา อ่าน และเขียนตัวอักษรจีน เพ่ือส่ือสารเร่ืองราวเหตุการณ์จากสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จําลอง 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา และเข้าใจประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมี

ความเข้าใจในการใช้ภาษา และนําไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆ 

 2.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง               ท่ี

กําหนดให้ได้ 

 3.  ผู้เรียนสามารถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 4.  สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 5.  ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        รหัสวิชา จ23201                 รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 อ่าน เขียน ตัวอักษรจีน กลุ่มคํา และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง เขียนอักษรจีนถูกต้องตามหลักการ

เขียน ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่านคํา อธิบายบทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความ

เรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ แลกเปล่ียนนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร ใช้

ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็

นทางการ และใช้ประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิด 

สถานการณ์จริง/จําลอง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจตีความ          ต่อข้

อความข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ 

 2.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง          ท่ี

กําหนดให้ได้ 

 3.  ผู้เรียนสามารถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 4.  สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 5.  ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

375 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       รหัสวิชา จ23202                  รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน คําอธิบายบทสนทนา ข้อความ ท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็

นความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ โต้ตอบ                 ใช้ประโยค

ตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

และใช้ประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 

กับในสถานการณ์จริง/จําลอง ทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิ

เคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา รู้ และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจตีความ และแสดง

ความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ 

 2.  ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง          ท่ี

กําหนดให้ได้ 

 3.  ผู้เรียนสามรถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 4.  สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 5.  ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

376 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         รหัสวิชา จ30201                รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 อ่าน เขียน ตัวอักษรจีน กลุ่มคํา และประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง เขียนอักษรจีนถูกต้องตามหลักการเขียน 

ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่านคําถาม คําตอบ คําอธิบาย บทสนทนาข้อความ          ท่ีเป็นความเรียง 

และไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ แลกเปล่ียนนําเสนอข้

อมูล ข่าวสาร ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมาย           ตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา 

ท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง  

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิด

ส่ือสารเร่ืองราวในสถานการณ์จริง/จําลอง ทักษะ/กระบวนการทํางานกลุ่ม มีความรู้ความสามารถในการใช้

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

 เพ่ือให้ผู ้เรียนเกิดทักษะทางภาษา รู้ และเข้าใจวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของแต่ละมณฑลของ

เจ้าของภาษา เข้าใจตีความ ต่อข้อความ ข้อมูล เก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจเรียนรู้ได้               อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ผลการเรียนรู้ 

 1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ สถานท่ี และประเทศจีนได้ 

 2. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองท่ีกําหนดให้ได้ 

 3. ผู้เรียนสามรถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 4. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 5. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   5 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        รหัสวิชา จ30202                 รายวิชาภาษาจีน 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง            จำนวน   1.0 หน่วยกิต 

  

ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนคํา อธิบายบทสนทนา ข้อความ ท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็

นความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ โต้ตอบ          ใช้ประโยคตาม

โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

และใช้ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิด

ส่ือสารเร่ืองราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด            วิเคราะห์ 

การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา รู ้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจตีความ และแสดง

ความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล เก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้ และเข้าใจ           ถึงความสําคัญ และ

ความเป็นมาของสถานท่ีสําคัญ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ผู ้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ สถานท่ีสําคัญ วันสําคัญ และ

วัฒนธรรมจีน 

 2. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองท่ีกําหนดให้ได้ 

 3. ผู้เรียนสามรถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 4. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 5. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         รหัสวิชา จ30201                รายวิชาภาษาจีน 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

 ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนคํา อธิบายบทสนทนาข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็น

ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้างไว

ยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการและใช้

ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิด

ส่ือสารเร่ืองราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด            วิเคราะห์ 

การคิดสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพ่ือใช้ในการใช้ชีวิตการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมจีนเพ่ือ

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจตีความ และแสดงความคิดเห็นต่

อข้อความข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรม การท่องเท่ียวและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเจ้าของภาษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ การใช้ชีวิต การท่องเท่ียวและ

วัฒนธรรมจีน 

 2. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองท่ีกําหนดให้ได้ 

 3. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 4. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 5. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             รหัสวิชา จ30202                รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2          เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง           จำนนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนคํา อธิบายบทสนทนาข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็น

ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้างไว

ยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการและใช้ประโยคต่

างๆ ได้ถูกต้อง 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิด 

ส่ือสารเร่ืองราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด           วิเคราะห์ 

การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

 เพ่ือให้ผู ้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล และ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้า

ของภาษา 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ ได้ 

 2. ผู้เรียนสามารถสรุปเน้ือหาจากหนังสือ และข่าวท่ีสนใจได้ถูกต้อง 

 3. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองท่ีกําหนดให้ได้ 

 4. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 5. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 6. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด  6   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

380 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               รหัสวิชา จ30201              รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง          จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนคํา อธิบายบทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็

นความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง

ไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้

ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง ในการเขียนจดหมาย 

 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใช้ภาษาในการส่ือสาร สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามบริบทต่างๆ ตามสถานการณ์จริง/จําลอง ส่ือสารสนทนากับผู้อ่ืน           เพ่ือ

แลกเปล่ียนข้อมูล ข้อความ แสดงความคิดเห็น 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเก่ียวกับการ

เรียนและเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับการเรียนและเร่ืองราวต่างๆ ได้ 

 2. ผู้เรียนสามารถเขียนจดหมายภาษาจีนได้ใจความ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 3. ผู้เรียนสามารถบรรยายลักษณะของบุคคลได้ 

 4. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองท่ีกําหนดให้ได้ 

 5. ผู้เรียนสามรถอ่าน และเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

 6. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

 7. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

381 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              รหัสวิชา จ30202      รายวิชาภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนคํา อธิบายบทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและ ไม่เป็

นความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง

ไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้

ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง 

 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใช้ภาษาในการส่ือสาร สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามบริบทต่างๆ ตามสถานการณ์จริง/จําลอง ส่ือสารสนทนากับผู้อ่ืน เพ่ือแลกเปล่ียนข้

อมูล ข้อความ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียน การทํางาน 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล เก่ียวกับ

การเรียน การทํางาน ความต้องการและเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ถ่ายทอดความหมายของคําและกลุ่มคํา              ท่ีเก่ียวกับกลุ่

มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ผลการเรียนรู้ 

          1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเก่ียวกับการเรียนและเร่ืองราวต่างๆ ได้ 

          2. ผู้เรียนสามารถสรุปบทเรียนวิชาต่างๆได้ใจความและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

          3. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนและกล่าวคําอวยพรในโอกาสต่างๆได้ 

          4. ผู้เรียนสามารถอภิปรายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของประเทศจีนในแต่ละสมัยได้ 

            5. ผู ้เรียนสามารถ ส่ือสารเร่ืองราว เห ตุการณ ์จากสถานการณ ์จ ริง/สถานการณ ์จําลอง                 

ท่ีกําหนดให้ได้ 

          6. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 

          7. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 

          8. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

รวมท้ังหมด   8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

382 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              รหัสวิชา ญ21201           รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง              จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และ             การ

เขียนสำหรับใช้ในการส่ือสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู้อ่ืนจากประโยคและข้อความง่ายๆ ฟัง พูด อ่าน 

เขียนตัวอักษรฮิรางานะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรได้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกการเขียนและบอกความหมาย

ของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆ ใกล้ตัวและนำไปใช้ในชีวิต  

โดยใช้ทักษะท่ีเรียนมาแล้วเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารโดยเน้นความเป็นไทย บอกความเหมือนและ

ความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วัฒนธรรม นำเสนอคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเจ้าของภาษา 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดย

ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถเขียนตัวอักษรฮิรางานะและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

 2. สามารถเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัวได้ 

3. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดและร่วมกิจกรรมด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

 4. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตนเองและเจ้าของภาษา 

 

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

383 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        รหัสวิชา ญ21202           รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2          เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย  เรียน รู้และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด  การอ่าน  และ               

การเขียนสำหรับใช้ในการส่ือสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู้อ่ืนจากประโยคและข้อความง่ายๆ ฟัง พูด อ่าน 

เขียนตัวอักษรคาตาคานะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรได้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกการเขียนและบอกความหมาย

ของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัวและนำไปใช้ในชีวิต  

โดยใช้ทักษะท่ีเรียนมาแล้วเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารโดยเน้นความเป็นไทย บอกความเหมือนและ

ความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วัฒนธรรม นำเสนอคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเจ้าของภาษา 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดย

ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถเขียนตัวอักษรคาตาคานะละออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

 2. สามารถเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัวได้ 

3. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดและร่วมกิจกรรมด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

 4. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตนเองและเจ้าของภาษา 

 

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

384 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              รหัสวิชา ญ22201           รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1           เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง           จำน่วน  0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ การเลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของ

คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ หรือ บท

อ่านส้ันๆพูดโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน วิธีการ

เลือกและใช้คำส่ัง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองในสถานการณ์ง่ายๆ 

ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ืองใกล้ตัวโดยใช้ส่ือ ICT เขียนคำศัพท์และบอก

ความหมายของคำง่ายๆ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการฝึกทักษะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ส่ือสารภาษาญ่ีปุ่น ถามและบอกข้อมูลของตนเองการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารโดยเน้นความเป็นไทย

มุ่งสู่สากลการบอกความเหมือน และความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลวัฒนธรรมของตน 

เจ้าของภาษา และพลโลก นำเสนอคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือ

ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การใช้ประโยคภาษาญ่ีปุ่นชักชวน เข้าใจภาษา ท่าทางเก่ียวกับ

สถานการณ์ใกล้ตัว การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

ตามความสนใจ ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการส่ือสาร กล่าวทักทายและแนะนำตนเอง ผู้อ่ืน 

 2. สามารถเลือกภาพและบอกความหมายและอ่านออกเสียงข้อความส้ันๆ จากเร่ืองท่ีฟังและอ่านได้ 

 3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีท้ังในและ

นอกสถานท่ี 

 4. สามารถเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัวได้ 

 5. ใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการถามและบอกข้อมูลของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

ส่ือสารและดำรงชีวิต 

6. เข้าใจบทสนทนาส้ันๆและใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการส่ือสารโดยเน้นความเป็นไทยมุ่งสู่สากล 

7. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตน เจ้าของภาษา และพลโลก  

 

รวมท้ังหมด 7 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               รหัสวิชา ญ22202          รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2           เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง            จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และ การ

เขียน อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ การเลือกและระบุภาพ ตรงตาม

ความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา

ข้อความ หรือ บทอ่านส้ันๆพูดโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน วิธีการเลือกและใช้คำส่ัง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการของ

ตนเองในสถานการณ์ง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ืองใกล้ตัวโดยใช้ส่ือ ICT 

เขียนคำศัพท์และบอกความหมายของคำง่ายๆ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการฝึกทักษะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ส่ือสารภาษาญ่ีปุ่น ถามและบอกข้อมูลของตนเองการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารโดยเน้นความเป็นไทย

มุ่งสู่สากลการบอกความเหมือนและความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลวัฒนธรรมของตน

เจ้าของภาษาและพลโลก นำเสนอคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือ

ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การใช้ประโยคภาษาญ่ีปุ่นชักชวน เข้าใจภาษา ท่าทางเก่ียวกับ

สถานการณ์ใกล้ตัว การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

ตามความสนใจ ทักษะกระบวนการทางภาษา    ในการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการส่ือสาร กล่าวทักทายและแนะนำตนเอง ผู้อ่ืน 

 2. สามารถเลือกภาพและบอกความหมายและอ่านออกเสียงข้อความส้ันๆ จากเร่ืองท่ีฟังและอ่านได้ 

 3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีท้ังในและ

นอกสถานท่ี 

 4. สามารถเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัวได้ 

 5. ใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการถามและบอกข้อมูลของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

ส่ือสารและดำรงชีวิต 

6. เข้าใจบทสนทนาส้ันๆและใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการส่ือสารโดยเน้นความเป็นไทยมุ่งสู่สากล 

7. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตน เจ้าของภาษา และพลโลก 

 

รวมท้ังหมด 7 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           รหัสวิชา ญ23201            รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1          เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง           จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอ่านออกเสียง

ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ เลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ

ประโยคและข้อความส้ันๆ บทสนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์เก่ียวกับ

สมาชิกในครอบครัวชีวิตตนเองได้ วิธีการเลือกและใช้คำส่ัง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ ตามมารยาททางสังคม

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือ ICT ท้ังในและนอกสถานท่ีการเขียนภาษาญ่ีปุ่น และบอก

ความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัว วิธีการเลือกสินค้าและถามราคา เขียนภาษาญ่ีปุ่น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการจากการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตการบอก

ความต้องการของตนเองและรับรู้ความต้องการของผู้อ่ืน บอกความเหมือนและความแตกต่างของ 

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี เทศกาลของตนเอง เจ้าของภาษาและพลโลกการนำเสนอคำศัพท์ท่ี

เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ ICT และแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆเข้าใจ เลือกประโยคภาษาญ่ีปุ่น ในการชักชวนและแสดงออกเก่ียวกับสถานต่างๆ โดยใช้ภาษา 

และท่าทางการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม          ทางภาษา และวัฒนธรรม

ตามความสนใจ ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ

เป็นพลเมืองของโลกท่ีดีมีคุณภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอ่านภาษาญ่ีปุ่นและใช้ในการส่ือสาร กล่าวทักทายและแนะนำตนเอง ผู้อ่ืนง่ายๆได้ 

 2. เรียนรู้คำศัพท์เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวได้ 

3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีท้ังในและ

นอกสถานท่ี 

4. สามารถเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัวได้ 

5. สามารถเลือกและถามราคา เขียนภาษาญ่ีปุ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

การดำเนินชีวิต 

6. บอกความต้องการของตนเองและรับรู้ความ ต้องการของผู้อ่ืนได้ 

7. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตน เจ้าของภาษา และพลโลก 
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8. ส่ือสารให้คู่สนทนาทราบถึงความสามารถของตนเองได้และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียนโดยใช้ส่ือ 

และเทคโนโลยีได้ 

9. เข้าใจประโยค คำชักชวน ภาษาท่าทางเก่ียวกับสถานการณ์ใกล้ตัว 

10. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจ 

 

รวมท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            รหัสวิชา ญ23202         รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง           จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอ่านออกเสียง

ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ เลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ

ประโยคและข้อความส้ันๆ บทสนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์เก่ียวกับ

สมาชิกในครอบครัวชีวิตตนเองได้ วิธีการเลือกและใช้คำส่ัง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ ตามมารยาททางสังคม

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือ ICT ท้ังในและนอกสถานท่ีการเขียนภาษาญ่ีปุ่นและบอก

ความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัว วิธีการเลือกสินค้าและถามราคา เขียนภาษาญ่ีปุ่น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการจากการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตการบอก

ความต้องการของตนเองและรับรู้ความต้องการของผู้อ่ืน บอกความเหมือนและความแตกต่างของ 

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี เทศกาลของตนเอง เจ้าของภาษาและพลโลกการนำเสนอคำศัพท์ท่ี

เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ ICT และแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆเข้าใจ เลือกประโยคภาษาญ่ีปุ่น ในการชักชวนและแสดงออกเก่ียวกับสถานต่างๆโดยใช้ภาษา และ

ท่าทางการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม       ทางภาษา และวัฒนธรรมตาม

ความสนใจ ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ

เป็นพลเมืองของโลกท่ีดีมีคุณภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอ่านภาษาญ่ีปุ่นและใช้ในการส่ือสาร กล่าวทักทายและแนะนำตนเอง ผู้อ่ืนง่ายๆได้ 

 2. เรียนรู้คำศัพท์เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวได้ 

3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีท้ังในและ

นอกสถานท่ี 

4. สามารถเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆใกล้ตัวได้ 

5. สามารถเลือกและถามราคาเขียนภาษาญ่ีปุ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

6. บอกความต้องการของตนเองและรับรู้ความ ต้องการของผู้อ่ืนได้ 

7. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตน เจ้าของภาษา และพลโลก 

8. ส่ือสารให้คู่สนทนาทราบถึงความสามารถของตนเองได้และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียนโดยใช้ส่ือ 

และเทคโนโลยีได้ 
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9. เข้าใจประโยค คำชักชวน ภาษาท่าทางเก่ียวกับสถานการณ์ใกล้ตัว 

10. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจ 

 

รวมท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              รหัสวิชา 30201            รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง           จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค ฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการ 

เขียนโดยอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ เลือกและระบุภาพ ตรงตาม 

ความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา

ข้อความ หรือ บทอ่านส้ันๆ พูดโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน เลือก และใช้คำส่ัง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองใน

สถานการณ์ง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงข้อมูล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการฝึกทักษะรวมท้ังใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่าง

สุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นตามความสนใจ บอกความเหมือน และ

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เคร่ืองหมายวรรคตอนและ การเรียงลำดับคำ

ตามโครงสร้างประโยคของภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย เทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมญ่ีปุ่นกับไทย 

เข้าใจและนำเสนอคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูล

ต่างๆ จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เช่ือมโยงความรู้

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 

ต่างๆ ในการตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดย

ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ในการ ฟัง การพูด การอ่าน แลการเขียนโดยอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ   

กลุ่มคำประโยคและข้อความง่ายๆ ได้ 

2. นักเรียนสามารถเลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและ 

ข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ หรือ บทอ่าน 

ส้ันๆ พูดโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์ใน 

ชีวิตประจำวันได้ 

3. นักเรียนสามารถอธิบายและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใกล้ตัวและกิจกรรม

ต่างๆและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำรงชีวิตหรือใช้ได้ 
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4. นักเรียนสามารถเขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงข้อมูลใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง

อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นได้อย่างชำนาญ 

5. นักเรียนสามารถอธิบายและบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญของญ่ีปุ่นและไทยได้อย่าง

ถูกต้อง 

6. นักเรียนบอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความของ 

ภาษาไทยและญ่ีปุ่นได้อย่างถูกต้อง 

7. นักเรียนเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ได้ 

8. นักเรียนเข้าใจในการใช้ทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้อง 

 

รวมท้ังหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          รหัสวิชา 30202          รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค ฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และ         การ

เขียนโดยอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ เลือกและระบุภาพ ตรงตาม

ความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค             บท

สนทนาข้อความ หรือ บทอ่านส้ันๆ พูดโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์

ในชีวิตประจำวัน เลือก และใช้คำส่ัง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองใน

สถานการณ์ง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ือง ใกล้ตัว แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงข้อมูล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการฝึกทักษะรวมท้ังใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่าง

สุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นตามความสนใจ บอกความเหมือนและ

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เคร่ืองหมายวรรคตอนและ การเรียงลำดับคำ

ตามโครงสร้างประโยคของภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมญ่ีปุ่นกับไทย เข้าใจ

และนำเสนอคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาส่ือสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จาก

ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน มีทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึด

หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ในการฟัง การพูด การอ่าน แลการเขียนโดยอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ   

กลุ่มคำประโยคและข้อความง่ายๆ ได้ 

2. นักเรียนสามารถเลือก และระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค และ 

ข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ หรือ บทอ่าน 

ส้ันๆ พูดโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว และสถานการณ์ใน 

ชีวิตประจำวันได้ 

3. นักเรียนสามารถอธิบายและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใกล้ตัว และกิจกรรม

ต่างๆ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำรงชีวิตหรือใช้ได้ 

 



 
 

393 

4. นักเรียนสามารถเขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงข้อมูลใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง 

อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นได้อย่างชำนาญ 

5. นักเรียนสามารถอธิบายและบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญของญ่ีปุ่นและไทยได้อย่าง

ถูกต้อง 

6. นักเรียนบอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความของ 

ภาษาไทยและญ่ีปุ่นได้อย่างถูกต้อง 

7. นักเรียนเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ได้ 

8. นักเรียนเข้าใจในการใช้ทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้อง 

 

รวมท้ังหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  รหัสวิชา 30201          รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1            เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านส้ันๆ อธิบาย หรือเขียนประโยคและ

ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บท

อ่านส้ันๆ และเร่ืองเล่า สนทนาและเขียนโต้ตอบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ต่างๆ เลือกและใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาต คำช้ีแจงและ

คำอธิบายพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านพูด

และเขียนนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ส่ิงแวดล้อม ประสบการณ์ สรุปใจความสำคัญแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการฝึกทักษะต่างๆเป็นเคร่ืองมือในการใช้ภาษา           มี

น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล และโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม

ของญ่ีปุ่น ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของญ่ีปุ่น             เข้าร่วม 

แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นตามความสนใจ บอกความแตกต่างของเสียง โครงสร้าง

ภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาไทย อธิบายเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของญ่ีปุ่นกับไทย ใช้ภาษาญ่ีปุ่นค้นคว้า รวบรวม สรุป และนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี

เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เผยแพร่หรือ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิดวิเคราะห์ค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึด

หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะ การฟัง พูด อ่านและการเขียนในการนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ และจับใจความสำคัญจากการ

ฟังและอ่านเร่ืองราวต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวได้ 

3. นักเรียนมีความรู้และเลือกใช้ คำส่ัง คำขอร้องคำแนะนำต่างๆ และสามารถเขียนขอ และให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆได้ 
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4. นักเรียนสามารถพูดและนำเสนอข้อมูลของตนเองและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมท้ังให้

เหตุผลง่ายๆได้ 

5. นักเรียนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้อย่างถูกต้อง ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น 

6. นักเรียนบอกและให้ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของญ่ีปุ่น และไทยได้อย่างถูกต้อง 

7. นักเรียนเข้าใจและบอกความแตกต่างของเสียงภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่นได้ 

8. มีความรู้ในการใช้คำในการอธิบายความแตกต่างของเทศกาลและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่น

และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง 

 

รวมท้ังหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            รหัสวิชา 30202          รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง        จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านส้ันๆ อธิบาย หรือเขียนประโยคและ

ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บท

อ่านส้ันๆ และเร่ืองเล่า สนทนาและเขียนโต้ตอบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ต่างๆ เลือกและใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาต คำช้ีแจงและ

คำอธิบายพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านพูด

และเขียนนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ส่ิงแวดล้อม ประสบการณ์ สรุปใจความสำคัญแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการฝึกทักษะต่างๆเป็นเคร่ืองมือในการใช้ภาษา           มี

น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล และโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม

ของญ่ีปุ่น ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของญ่ีปุ่น           เข้าร่วม แนะนำ 

และจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นตามความสนใจ บอกความแตกต่างของเสียง โครงสร้าง

ภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาไทย อธิบายเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของญ่ีปุ่นกับไทย ใช้ภาษาญ่ีปุ่นค้นคว้า รวบรวม สรุป และนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี

เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เผยแพร่หรือ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด วิเคราะห์ค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึด

หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และการเขียนในการนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ และจับใจความสำคัญจากการ

ฟังและอ่านเร่ืองราวต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวได้ 

3. นักเรียนมีความรู้และเลือกใช้ คำส่ัง คำขอร้องคำแนะนำต่างๆ และสามารถเขียนขอและให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
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4. นักเรียนสามารถพูดและนำเสนอข้อมูลของตนเอง และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมท้ังให้

เหตุผลง่ายๆ ได้ 

5. นักเรียนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น 

6. นักเรียนบอกและให้ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรม และประเพณีของญ่ีปุ่นและไทยได้อย่างถูกต้อง 

7. นักเรียนเข้าใจและบอกความแตกต่างของเสียงภาษาไทย และภาษาญ่ีปุ่นได้ 

8. มีความรู้ในการใช้คำในการอธิบายความแตกต่างของเทศกาล และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่น 

และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง 

 

รวมท้ังหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               รหัสวิชา 30201             รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง             จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และนิทาน เข้าใจคำแนะนำ คำช้ีแจง

คำอธิบาย และคำบรรยาย อธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง ระบุและเขียน

ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ 

และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง และอ่านบทอ่าน นิทาน เร่ืองเล่า พร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่าง

ประกอบสนทนาและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคม เลือกและใช้คำขอร้อง คำขออนุญาต คำช้ีแจง คำอธิบาย คำแนะนำ พูดและเขียน

แสดงความต้องการ ขอ และเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้

ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเก่ียวกับเร่ือง ข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาท่ีฝึก มีน้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส

สถานท่ีตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของญ่ีปุ่น เข้าร่วม แนะนำ จัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น ใช้ภาษา

ส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม สืบค้น รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ

สรุปความรู้ แสดงความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าจาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดย

ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ในการอ่านออกเสียงข้อความต่างๆ ท่ีกำหนดให้ได้ 

2. นักเรียนสามารถระบุ ส่ือท่ี เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในการเขียน และอธิบาย              

จับใจความจากเร่ืองท่ีฟังและอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ 

3. นักเรียนสามารถสนทนาเก่ียวกับตนเองและเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

4. นักเรียนสามารถเลือกใช้คำ และอธิบายในการสนทนาเพ่ือขอ และเสนอให้ความช่วยเหลือได้อย่าง

ถูกต้อง 

5. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับท่ีมา และขนบธรรมเนียม และประเพณีของญ่ีปุ่นได้อย่างถูกต้อง 

6. นักเรียนสามารถเข้าร่วม และจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาษาญ่ีปุ่นได้ 

7. นักเรียนเข้าใจและใช้ภาษาในการส่ือสารตามสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 
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8. นักเรียนสามารถใช้ส่ือต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ภาษาญ่ีปุ่นติดต่อส่ือสารกับผู้เรียน

ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

9. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาญ่ีปุ่นได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

รวมท้ังหมด 9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               รหัสวิชา 30202             รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2            เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จำนวน   0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและนิทาน เข้าใจคำแนะนำ คำช้ีแจง

คำอธิบาย และคำบรรยาย อธิบาย และเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง ระบุและ

เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ

ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านบทอ่าน นิทาน เร่ืองเล่า พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบสนทนา และเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคม เลือก และใช้คำขอร้อง คำขออนุญาต คำช้ีแจง คำอธิบาย คำแนะนำ พูดและเขียน

แสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้

ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเก่ียวกับเร่ือง ข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาท่ีฝึก มีน้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส

สถานท่ีตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด             ความเช่ือ 

และท่ีมาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของญ่ีปุ่น เข้าร่วม แนะนำ จัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของ

ญ่ีปุ่น ใช้ภาษาส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน        และสังคม สืบค้น รวบรวม

ข้อมูลวิเคราะห์และสรุปความรู้ แสดงความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูล       ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด

วิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการตัดสินใจ 

มีจิตใจท่ีดีมีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึด

หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ในการอ่านออกเสียงข้อความต่างๆ ท่ีกำหนดให้ได้ 

2. นักเรียนสามารถระบุ ส่ือท่ี เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในการเขียน  และอธิบาย              

จับใจความจากเร่ืองท่ีฟังและอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ 

3. นักเรียนสามารถสนทนาเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

4. นักเรียนสามารถเลือกใช้คำและอธิบายในการสนทนาเพ่ือขอ และเสนอให้ความช่วยเหลือได้อย่าง

ถูกต้อง 

5. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับท่ีมา และขนบธรรมเนียม และประเพณีของญ่ีปุ่นได้อย่างถูกต้อง 

6. นักเรียนสามารถเข้าร่วม และจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาษาญ่ีปุ่นได้ 

7. นักเรียนเข้าใจ และใช้ภาษาในการส่ือสารตามสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 
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8. นักเรียนสามารถใช้ส่ือต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ภาษาญ่ีปุ่นติดต่อส่ือสารกับผู้เรียน

ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

9. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาญ่ีปุ่นได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

รวมท้ังหมด 9 ตัวช้ีวัด 

 


