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ความน า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระ

การเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วน
ภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการจัดหลักสูตรว่าด้วยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ 
เปิดโลกทศัน์ของตน 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดจัดการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพและด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนดไว้ในหลักสูตร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโรงเรียนจึง
ต้องออกแบบหลักสูตรให้คลอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานอันเป็นความ
คาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกจากนั้นหลักสูตรโรงเรียนยังต้อง
สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการของชุมชน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเกิดความรักความผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน  มีบทบาท
ในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี  1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต  1 .2    มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต  1 .3     น าเสนอข้อมูลข่าวสา ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ

พูดและการเขียน 

สาระท่ี   2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต  2 .1    เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต  2 .2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี  3   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต  3 .1    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี  4   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต  4 .1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต  4 .2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง

ข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  
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อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ/์สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   
 เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบ
และ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม   
 ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก 
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม   
 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
นามธรรมมากขึ้น) 
 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบท
ต่างๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  
ปีการศึกษา 2565 

การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดโครงสร้างเวลาเรียนโดยใช้กรอบของ
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพ่ิมเติม ทางโรงเรียน
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่จะเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมให้
ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
จะเห็นได้จาก รายวิชาเพ่ิมเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้จัดหลักสูตรที่เปิด
รายวิชาเพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ซึ่งการเปิด
รายวิชาเพ่ิมเติมจะเปิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังโครงสร้างเวลาเรียนต่อไปนี้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/ระดับชั้นเรียน  

รวม 3 ปี ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

480 (12นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 2,640 (66นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม  
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

120 120 120  

รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
IS (Independent Study) 

ปีละ 200 ชั่วโมง 600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ปี 3,600 ช่ัวโมง 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและ
ออกแบบ 1 

1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งาน
ประดิษฐ์) 

1.0/40/2 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุง

สุโขทัย 
0.5/20/1 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) 
ว21203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5/60/3 ว21204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5/60/3 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น 2  0.5/20/1 
อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนที่ 3-6 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์) 1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงสุโขทัย 0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  0.5/20/1 
อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 0.5/20/1 
ง21273 การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 0.5/20/1 ง21274 การเลี้ยงสัตว์ปีก 0.5/20/1 
ง21281 งานธุรกิจ 1 0.5/20/1 ง21282 งานธุรกิจ 2 0.5/20/1 
ง21276 การร้อยมาลัย 1 0.5/20/1 ง21277 การร้อยมาลัย 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) 
ว22203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5/60/3 ว22204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5/60/3 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0/40/2 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (Research and knowledge 
Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก229013 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนที่ 3-5 
ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุร ี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) 
ค20201 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 ค20202 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 1.0/40/2 

I20202 IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนที่ 6 
ปีการศึกษา 2566 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) 
ท22203 การพูดส าหรับเยาวชน 1.0/40/2 ท22204 เสริมทักษะภาษาไทย 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 1.0/40/2 

I20202 IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุค

ประชาธิปไตย 
0.5/20/1 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) 
ว23203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5/60/3 ว23204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5/60/3 
ค20203 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917 แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3-5 
ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) 
ค20203 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 6 
ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตรไ์ทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) รายวิชาเพิ่มเติม 4 (160/8) 
ท23205 นิทานพื้นบ้าน 1.0/40/2 ท23206 ภาษาไทยในเพลงลูกทุ่ง 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 

0.5/20/1 
อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษ 2 

0.5/20/1 

อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรยีนที่ 1  อ21101 ภาษาอังกฤษ 1   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรยีนที่ 2  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
รายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรยีนที่ 1  อ22101 ภาษาอังกฤษ 3   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรยีนที่ 2  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
รายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรยีนที่ 1  อ23101 ภาษาอังกฤษ 5   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรยีนที่ 2  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 อ21201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ21202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 อ21203 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ21204 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ภาคเรียนที่ 1 อ22201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3  จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ22202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4  จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 อ23201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5  จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ23202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 6  จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 อ23203 ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ23204 ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 อ23205 ทักษะการสื่อสาร 5 (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 6 (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1  จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2  จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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ภาษาจีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   จ21201  ภาษาจีนเบื้องต้น 1   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
   จ21202  ภาษาจีนเบื้องต้น 2   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
         จ22201  ภาษาจีนเบื้องต้น 3   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
         จ22202  ภาษาจีนเบื้องต้น 4   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
         จ22203  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
         จ22204  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 4   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
          จ23201  ภาษาจีนเบื้องต้น 5   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
          จ23202  ภาษาจีนเบื้องต้น 6   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
          จ23203  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 5  จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
          จ23204  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 6  จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
......................................................................................................................................................  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน
และบทร้อยกรองสั้น ๆ สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ เปรียบเทียบความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย 

 ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
       ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  
มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ 
 
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    
รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ./ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ปฐมนิเทศ 2  
1 My family มฐ. ต 1.1  

ม.1/2,ม.1/3,  
ม.1/4 
มฐ. ต 1.2  
ม.1/1,  
ม.1/4  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1,  
ม.1/2 
มฐ. ต 2.1  
ม.1/1,ม.1/2, 
ม.1/3  
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1, ม.
1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1  
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1 

การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว 
ค าคุณศัพท์บอกบุคลิกลักษณะ 
ค าคุณศัพท์ 
สรรพนามบ่งชี้ การอ่านข้อมูล
เกี่ยวกับครอบครัว การเขียน
แผนล าดับเครือญาติ (Family 
tree) ประโยคค าถามที่ข้ึนต้น
ด้วย Verb to be ถาม-ตอบ 
เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและผู้อ่ืน 
โดยผ่านทักษะกระบวนการฟัง 
การอ่าน การพูด และการเขียน 
จากการปฏิบัติจริงและใน
สถานการณ์จ าลอง เป็น
พ้ืนฐานที่ดีสามารถน าความรู้ 
ความสามารถที่ได้รับไปใช้ 
ในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 
 

12 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 Back to 
school 
 
 
 

 

มฐ. ต 1.1  
ม.1/2,ม.1/3  
ม.1/4  
มฐ. ต 1.2  
ม.1/1  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1,ม.1/2 
มฐ. ต 2.1 
ม.1/1,ม.1/2, 
ม.1/3 
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1,ม.1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1  
มฐ. ต 4.2  

ม.1/1 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน
เกี่ยวกับโรงเรียน วิชาที่เรียน 
และโครงสร้างทางภาษา  
จะช่วยให้เข้าใจและบอกข้อมูล
ของเรื่องที่ฟังและอ่านได้  
อีกท้ังยังน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน
การสื่อสารโดยการพูดและเขียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล  
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ใกล้ตัว ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

13 15 

สอบกลางภาค 3  
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 At home  มฐ. ต 1.1  
ม.1/1,ม.1/2, 
ม.1/3,ม.1/4, 
มฐ. ต 1.2 
ม.1/1,ม.1/4,
ม.1/5,  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1, ม.1/3 
มฐ. ต 2.1  
ม.1/1,ม.1/3, 
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1, ม.1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1 

การเรียนรู้เกี่ยวกับบ้าน ห้อง
ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อาหาร
เครื่องดื่ม การใช้ค าบุพบท การ
ใช้ There is/ There are, 
There/ They’re/ Their 
รวมทั้งการใช้โครงสร้างทาง
ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบ้าน การฝึกอ่าน
บทความเก่ียวกับบ้าน ท าให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องความเหมือนและความ
แตกต่างของชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษากับของไทย 
เป็นการวางพ้ืนฐานที่ดีต่อการ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงและ
เรียนรู้ต่อไป  
 

13 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 What time 
is it? 

มฐ. ต 1.1  
ม.1/1,ม.1/2, 
ม.1/4   
มฐ. ต 1.2  
ม.1/1, 
ม.1/2,ม.1/4,
ม.1/5  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1  
มฐ. ต 2.1  
ม.1/1,ม.1/3 
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1, ม.1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.2  
ม.1/1 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน
เกี่ยวกับวัน เดือน ปี กิจวัตร
ประจ าวัน การบอกเวลาและ
โครงสร้างทางภาษา จะช่วยให้
เข้าใจและบอกข้อมูลของเรื่อง 
ที่ฟังและอ่านได้ อีกท้ังยังน าสิ่ง 
ที่เรียนรู้ไปใช้ในการสื่อสาร 
โดยการพูดและเขียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เปรียบเทียบความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างชีวิต 
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
กับของไทย 
 

14 15 

สอบปลายภาค 3  
รวม 54 50 

คะแนนระหว่างภาคเรียน 3 20 
คะแนนปลายภาคเรียน 3 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2       เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
......................................................................................................................................................  

   สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวันใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น  
พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยบรรยายเกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 
   ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

  ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา  สืบค้น ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ 
การประกอบอาชีพ เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 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    
รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



27 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา   
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2       เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ./ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ปฐมนิเทศ 2  
1 Free-time 

activities 
 
 
 

มฐ. ต 1.1  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/3,ม.1/4  
มฐ. ต 1.2  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/4,ม.1/5  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1,ม.1/3 
มฐ. ต 2.1  
ม.1/1,ม.1/3  
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1,ม.1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1  
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.2  
ม.1/1 
 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน 
เกี่ยวกับงานอดิเรก กิจกรรม
ยามว่าง และโครงสร้างทาง
ภาษา จะช่วยให้เข้าใจและ
บอกข้อมูลของเรื่องที่ฟังและ
อ่านได้ อีกทั้งยังน าสิ่งที่เรียนรู้
ไปใช้ในการสื่อสารโดยการพูด
และเขียนแลกเปลี่ยนข้อมูล 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ 
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

12 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 Looking! 
good 

มฐ. ต 1.1  
ม.1/2, ม.1/4 
มฐ. ต 1.2  
ม.1/1, ม.1/2  
ม.1/4, ม.1/5  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3 
มฐ. ต 2.1  
ม.1/1 ,ม.1/2 
ม.1/3  
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1, ม.1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1  
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.2  
ม.1/1 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน 
เกี่ยวกับการแต่งกาย  
การบรรยายลักษณะของคน 
และโครงสร้างทางภาษา จะช่วย
ให้เข้าใจและบอกข้อมูลของเรื่อง
ที่ฟังและอ่านได้ อีกท้ังยังน า 
สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการสื่อสาร
โดยการพูดและเขียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เปรียบเทียบความเหมือน 
และ ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

13 15 

สอบกลางภาค 3  
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 What’s for 
lunch?  

มฐ. ต 1.1  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/3,ม.1/4  
มฐ. ต 1.2  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/3,ม.1/4  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1,ม.1/3 
มฐ. ต 2.1  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/3 
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1,ม.1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1  
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.2  
ม.1/1 
 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน 
เกี่ยวกับอาหารประเภทต่าง ๆ 
ค านามนับได้และนับไม่ได้  
และโครงสร้างทางภาษา จะช่วย
ให้เข้าใจและบอกข้อมูลของเรื่อง
ที่ฟังและอ่านได้ อีกท้ังยังน า 
สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการสื่อสาร
โดยการพูดและเขียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เปรียบเทียบความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างชีวติ
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
กับของไทย 

13 15 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Busy on the 
weekend 
 

มฐ. ต 1.1  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/3,ม.1/4  
มฐ. ต 1.2  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/3,ม.1/4 
ม.1/5  
มฐ. ต 1.3  
ม.1/1,ม.1/3 
มฐ. ต 2.1  
ม.1/1,ม.1/2  
ม.1/3 
มฐ. ต 2.2  
ม.1/1,ม.1/2 
มฐ. ต 3.1  
ม.1/1  
มฐ. ต 4.1  
ม.1/1 
มฐ. ต 4.2  
ม.1/1 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน 
เกี่ยวกับงานบ้าน กิจกรรม
ภายนอก และโครงสร้างทาง
ภาษา จะช่วยให้เข้าใจและบอก
ข้อมูลของเรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
อีกท้ังยังน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน
การสื่อสารโดยการพูดและเขียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เปรียบเทียบความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างชีวติ
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
กับของไทย 
 

14 10 

สอบปลายภาค 3  
รวม 54 50 

คะแนนระหว่างภาคเรียน 3 20 
คะแนนปลายภาคเรียน 3 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
......................................................................................................................................................  
  ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆในชีวิติประจ าวัน  เลือกใช้ค าศัพท์ 
ส านวน โครงสร้างภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของ
ประโยค ข้อความระหว่างภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ตลอดจนเข้าใจระดับของภาษาและ
เลือกใช้ภาษาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษาได้ 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค้นคว้า  
รวบรวม  สืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความ
ส าคัญ และแสดงความคิดเห็น โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา และชุมชน 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่างเหมาะสมตามสถานภาพของคู่สนทนาและถูกต้องตาม       
มารยาททางสังคมของเจ้าของภาษาได้ 

4. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความระหว่างภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย    

5. รู้และเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้า 
ของภาษากับของไทย    

6. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้  
7. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
8. เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างรายวิชา  
อ 21201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Punctuation 1. ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ประโยค ข้อความ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตาม
หลักการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่าง
เหมาะสมตามสถานภาพของคู่
สนทนาและถูกต้องตาม       
มารยาททางสังคมของเจ้าของ
ภาษาได้ 
3. รู้และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างของประโยค 
ข้อความ ส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย    
 

เครื่องหมายต่างๆ ใน
ประโยคการอ่าน
บ้านเลขท่ี/เบอร์โทรศัพท์/
วัน เดือน ปีเครื่องหมาย
ทางคณิตสาสตร์การอ่าน
เศษส่วน การบอกเวลา 
Telling The time 

6 7 

2 Comparison 4.  น าเสนอ รายงานข้อมูล 
สรุปใจความส าคัญ และแสดง
ความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ในชุมชน
ท้องถิ่น โดยการบูรณาการ
เนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
 

การเปรียบเทียบสิ่งที่
เท่ากันการเปรียบเทียบขั้น
กว่าการเปรียบเทียบขั้น
ที่สุดการสร้างค าคุณศัพท์
ให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด 

6 7 

3 Present Simple Tense 
& Past Simple Tense 

5. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
ได้  
 

การเติม s ที่ค ากริยา  
Present Simple Tense 
การใช้กริยา 3 ช่อง 
Past Simple Tense 
 

6 7 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 Present Progressive 
Tense & Future 
Simple Tense 

6  เลือกใช้ค าศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษในการสนทนา
ตามสถานการณ์ต่างๆ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 

การเติม ing ที่ค ากริยา 
Present Progressive 
TenseFuture Simple 
Tense 
 

6 7 

5 Conversation 
7.  เลือกใช้ค าศัพท์และ
ส านวนภาษาอังกฤษในการ
สนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ  

การพูดเกี่ยวกับเครือญาติ 
การพูดเกี่ยวกับการศึกษา 
การพูดที่สนามบิน 
การพูดที่ภัตตาคาร 
การพูดที่โรงแรม  
การพูดที่ธนาคาร  
การบอกทิศทาง   

10 15 

6 Question Word 8. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษในการสนทนา
ตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การสร้างประโยคพูด 
บอกเล่า, ปฏิเสธ,ค าถาม,
ค าถามพิเศษ 
 

6 7 

 รวม   40 50 

คะแนนกลางภาค   
ผลการเรียนรู้ที่ ม.1/1 ม.1/2 
ม.1/3 

 1 20 

คะแนนปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ที่ ม.1/4 ม.1/5 
ม.1/6 

 1 30 

รวม 6 ผลการเรียนรู้  2 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
......................................................................................................................................................  
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์และประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม  เลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และ 
เขา้ใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ  ส านวนระหว่างภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย   ตลอดจนเข้าใจระดับของภาษาและเลือกใช้ภาษาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาททาง
สังคมของเจ้าของภาษาได้ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค้นคว้า  
รวบรวม  สืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความ
ส าคัญ และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น 
โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา และชุมชน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะฟัง พูด อ่าน
และเขียน เป็นเครื่องมอืในการศึกษาต่อ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 
            1. ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

  4. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่างเหมาะสมตามสถานภาพของคู่สนทนาและถูกต้องตาม       
มารยาททางสังคมของเจ้าของภาษาได้ 

  5. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ ส านวนระหว่าง 
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    

       6. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้  
  7. มีเจตคติที่ดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
  8. เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ  

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 21202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Punctuation 1. ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องตามหลักการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่าง
เหมาะสมตามสถานภาพของคู่
สนทนาและถูกต้องตาม       
มารยาททางสังคมของเจ้าของ
ภาษาได้ 
 

เครื่องหมายต่างๆ ใน
ประโยคการอ่าน
บ้านเลขท่ี/เบอร์
โทรศัพท์/วัน เดือน ปี
เครือ่งหมายทางคณิต
สาสตร์การอ่าน
เศษส่วน การบอกเวลา 
TellingThe time 
 

8 10 

2 Comparison 3. น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุป
ใจความส าคัญ และแสดงความ
คิดเห็นเรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น 
โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 

การเปรียบเทียบสิ่งที่
เท่ากันการเปรียบเทียบ
ขั้นกว่าการ
เปรียบเทียบขั้นที่สุด
การสร้างค าคุณศัพท์ให้
เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด 

8 10 

3 Present Simple 
Tense & Past 
Simple Tense 

4. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้ 

การเติม s ที่ค ากริยา  
Present Simple 
Tense 
การใช้กริยา 3 ช่อง 
Past Simple Tense 

8 10 

4 Present 
Progressive Tense 
& Future Simple 
Tense 

5.  เลือกใช้ค าศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษในการสนทนาตาม
สถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 

การเติม ing ที่ค ากริยา 
Present Progressive 
Tense Future 
Simple Tense 
 

8 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

  

ตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่าง
เหมาะสมตามสถานภาพของคู่
สนทนาและถูกต้องตาม    มารยาท
ทางสังคมเจ้าของภาษา 

   

5 Conversation 7.  น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุป
ใจความส าคัญ และแสดงความ
คิดเห็นเรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ในชุมชน 
8. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่าง
เหมาะสมตามสถานภาพของคู่
สนทนาและถูกต้องตาม       
มารยาททางสังคมของเจ้าของ
ภาษาได้ 

การพูดเกี่ยวกับเครือ
ญาติ  
การพูดเกี่ยวกับ
การศึกษา  
การพูดที่สนามบิน 
การพูดที่ภัตตาคาร 
การพูดที่ธนาคาร  
การบอกทิศทาง   

 

8 10 

 รวม   40 50 

คะแนนกลางภาค   
ผลการเรียนรู้ที่ ม.1/1 ม.1/2  
ม.1/3 

 1 20 

คะแนนปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ที่ ม.1/4 ม.1/5 ม.
1/6 

 1 30 

รวม 5  ผลการเรียนรู้  40 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21203 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
...................................................................................................................................................... 
  

 เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษา ท่าทาง และประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว ภาษาท่าทาง 
การทักทาย การกล่าวค า ชื่อสัตว์และสิ่งของต่าง ๆ การบอกขนาดและการเทียบขนาดของสิ่งของ 
อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค บทสนทนา บทอ่าน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่
เน้นเสียงพยัญชนะต้นและท้ายค า ร้องเพลงได้ตรงตามเนื้อหา แปลประโยคเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ 
เข้าใจค า กลุ่มค า และประโยค เข้าใจค าศัพท์ง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน เขียนค าตอบในรูปประโยคได้  
เขียนประโยคและตอบค าถามโดยแปลความหมายจากภาพ ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ ในการติดต่อสื่อสาร
กันในชีวิตประจ าวัน ฟังและดูสื่อต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันและในห้องเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์การ
อ่านภาษาต่างประเทศกับสิ่งของ ฉลาก ป้ายโฆษณา ตัวอักษรต่าง ๆ ใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึก
ของตน บอกค าศัพท์เก่ียวกับตนเอง และสิ่งใกล้ตัวด้วยท่าทาง ภาพ หรือค า บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ด้วยท่าทาง ภาพ ค า และข้อความสั้น ๆ บอกข้อมูลรูปประโยคสั้น ๆ กิจวัตรประจ าวัน แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอย่างมีเหตุผล ตอบค าถามเก่ียวกับข้อมูลด้วยความถูกต้อง    
        
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด                                                                                                                                                              
ต 1. 1   ม. 4/1     ม.4/2     ม.4/3      ม.4/4     
ต 1.2    ม. 4/1     ม.4/2     ม.4/3      ม.4/4  ม. 4/5          
ต 1.3    ม. 4/1     ม.4/2     ม.4/3       
ต 2.1    ม. 4/1      
ต 2.2    ม. 4/2 
ต 3.1    ม. 4/1 
ต 4.1    ม. 4/1 
ต 4.2    ม. 4/1       
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21204 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2          เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าวเหตุการณ์และประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคมเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และ 
เขา้ใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ  ส านวนระหว่างภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย   ตลอดจนเข้าใจระดับของภาษาและเลือกใช้ภาษาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททาง
สังคมของเจ้าของภาษาได้ 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค้นคว้า รวบรวมสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆน าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความส าคัญ และแสดง
ความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น โดยการบูรณาการ
เนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  

แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
   4. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่างเหมาะสมตามสถานภาพของคู่สนทนาและถูกต้องตาม       
มารยาททางสังคมของเจ้าของภาษาได้ 

5. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง 
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

6. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้ 
7. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
8. เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ  

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
  อ 21203 อ 21204 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1- 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1  - 2   จ านวนรายวิชาละ  20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Unit  1  
My  Story 

- Past  Simple  
Tense 

- Can /  Could 
- Address 
- Writing  letters  

(  How  to …….) 
- Animals 
- Habitat 
- Present  

Simple  Tense 
- Wh -  

Question 
- Past  Simple  

Tense 
- Wh -  

Question 
- Reading  short  

story 
- How  to   
- ( Project  

work) 

1.  เข้าใจค าสั่ง  ค าขอร้องภาษา
ท่าทางและค าแนะน าในสถานศึกษา
และสังคมรอบตัว 
2.  อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค าและ
ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการ
อ่านออกเสียง 
3.  เข้าใจประโยค  ข้อความสั้น ๆ โดย
ถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์และ
ถ่ายโอนข้อมูลภาพหรือสัญลักษณ์เป็น
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  
4.  เข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้น ๆ เรื่อง
เล่าและนิทาน 
 

6 8 

2 Unit  2  
Go  
Shopping 

- Present  
Simple  Tense 

- Future  Tense 
- Food  and  

Drink 
- Project  work  

( Class  
Survey) 

1.  ใช้ภาษาง่าย ๆ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้
นวัตกรรมง่าย ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่มี
อยู่ในสถานศึกษา 
2.  ใช้ภาษาง่าย ๆ เพ่ือแสดงความ
ต้องการของตน  เสนอความช่วยเหลือ
แก่ผู้อื่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการ

6 7 
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เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3.  ใช้ภาษาง่าย ๆ เพ่ือขอและให้
ข้อมูล  อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่ง
ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันและ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จาก
สื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการ
ฝึกต่าง ๆ 
4.  ใช้ภาษาง่าย ๆ เพ่ือแสดงความรู้สึก
ของตนและบอกเหตุผลโดยใช้
ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา
และผลการฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้ง
เลือกวิธีการเรียนภาษาอังกฤษท่ีได้ผล 

 Unit  3  
Good  
Health 

- Imperative 
- Present  

Prefect  Tense 
- Reading  short  

story 
- Project  work 
- Nature 
- Reading  

information / 
articles 

- Future  Tense 
- Present  

Simple  Tense 

1.  ให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง  
สิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตัวด้วย
ข้อความสั้น ๆ 
2.  น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว 
3.  น าเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4.  น าเสนอบทเพลงหรือบทกวีที่เป็นที่
รู้จักหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
ตามความสนใจของตนเองด้วยความ
สนุกสนาน 

6 7 

 Unit  4  
Other  
People 

- Name  of  
countries 

- Name  of  
different  
languages 

- Reading  
articles 

- Interview 
 

1.  เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้
ถ้อยค า  ส านวน  ในการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
2.  รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล  งานฉลอง  ในวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
3.  เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่อง
เสียง  สระ  พยัญชนะ  ค า  วลี  

6 7 
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ประโยค  และข้อความง่าย ๆ ละ
น าไปใช้อย่างถูกต้อง 
4.  เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
ภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
5.  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้
ความบันเทิง  และการเข้าสู่สังคม 

 Unit  5  
We  are  
friends 

- Present  
Simple  /  Past  
Simple  /  
Future  
Simple  Tense 

- Reading  short  
story 

- How  to         
( Produce  a 
classmate) 

- Wh -  
Question 

1.  เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาง่าย ๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ 
2.  เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาง่าย ๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ๆเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6 7 

 Unit  6  
Making  
Plans 

- Making a  brochure 
- Use  superlative  
forms 
- Learn  compass  
direction  
(  north -  south ) 
- Locate  place  on  a  
map 
- Future  Simple  
Tense - Tag  Question 

1.  ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์
ต่าง ๆในสถานศึกษา  ด้วยวิธกีารและ
รูปแบบง่าย ๆ 
2.  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับบุคคล
ภายในสถานศึกษา 

6 7 

 Unit  7  
The  
Future 

- Taking  about  
invention 

- Might  may 
- Reading   

1.  ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์
จริง 

4 7 
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story 
- Future  

Simple  Tense 
- How  to  

create  things 
- Revision 

  รวม  40 50 

คะแนนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ที่ ม.1/1, 
 ม.1/2, ม.1/3 

 1 20 

คะแนนปลาย
ภาค 

ผลการเรียนรู้ที่ ม.1/4, 
 ม.1/5,  ม.1/6 

 1 30 

รวม 6 ผลการเรียนรู้   100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21205 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................. ................................... 
 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร ใช้ภาษาท่ีแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น สนทนา
โต้ตอบสื่อสารในสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา สามารถแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เสนอขอมูล 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการทักทาย โรงเรียน วิชา อุปกรณ์การเรียน สามารถออกเสียงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ  พูดค าศัพท์ ส านวนได้ชัดเจน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล เวลาโอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคลในการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ทักทาย 

2.  ใช้ภาษาสื่อสาร สนทนา แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือเสนอขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน วิชา อุปกรณ์การเรียน  

3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา สามารถออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ  พูด
ค าศัพท ์ส านวนได้ชัดเจน 

4.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5.  มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
อ 21205 ทักษะการสื่อสาร 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 

ที ่ ชื่อหน่วยเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 

คาดหวัง 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 

Greeting 
 
 
 

ข้อ 1 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
 
 

การสื่อสารเกี่ยวกับการ
ทักทาย เป็นการใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล 
ในการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวันท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

5 
 
 
 

10 
 
 
 

2 
 

 

Phonetics ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
 
 

การฝึกออกเสียงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ  พูดค าศัพท์ 
ส านวนได้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้ฟังมีความเข้าใจได้ชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมา
ขึ้น น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

7 
 

 

20 
 

 

สอบกลางภาค 1 20 
3 
 
 

Back to school ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
 
 

การสื่อสาร สนทนา
เกี่ยวกับค าศัพท์  ส านวน
ภาษาอังกฤษเรื่องของ
โรงเรียน วิชา อุปกรณ์การ
เรียน เป็นการเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

6 
 
 

20 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 20 100 

 



46 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 21206 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................. ................................... 
 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร ใช้ภาษาท่ีแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น สนทนา
โต้ตอบสื่อสารในสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา สามารถแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เสนอขอมูล 
ค าแนะน าเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ครอบครัว อาชีพที่อยากเป็นในอนาคต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล เวลาโอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคลในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ าวัน 

2.  ใช้ภาษาสื่อสาร สนทนา แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือเสนอขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว  

3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เสนอขอมูล 
เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่อยากเป็นในอนาคต 

4.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5.  มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
อ 21206 ทักษะการสื่อสาร 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 

ที ่ ชื่อหน่วยเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 

คาดหวัง 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 

Daily Routines 
 

ข้อ 1 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
 
 

การสื่อสารเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ าวัน เป็นการใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล 
ในการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวันท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

6 
 
 
 

15 
 
 
 

2 
 

 

Family ข้อ 2 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
 
 

การสื่อสาร สนทนา แสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
เสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว การถามและ 
การตอบบทสนทนาเป็นสิ่ง
ที่มักจะพบบ่อยในชีวิต 
ประจ าวัน ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้เข้าใจเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง 

6 
 

 

25 
 

 

สอบกลางภาค 1 20 
3 
 
 

Occupation ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
 
 

การสื่อสาร สนทนา
เกี่ยวกับค าศัพท์  ส านวน
ภาษาอังกฤษในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เป็น
การเรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

6 
 
 

20 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 20 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1       เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

                
 ศึกษาค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายง่ายๆ ข้อความ รูปแบบของค าวลีประโยค 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง บทร้อยกรอง บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีร่วมทั้งวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเขียนสื่อความ ค้นคว้า น าเสนอข้อมูลเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ แสดง
ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณีของเจ้าของภาษาและวิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างรวมทั้งวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เข้าใจและตีความจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลน าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความเห็นในเรื่องต่างๆได้เหมาะสม 
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลก
ทัศน์ของตนเอง 
 โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน 
สื่อความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐาน ต 1.1  ม.2/1,  ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4   
มาตรฐาน ต 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5   
มาตรฐาน ต 1.3  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
มาตรฐาน ต 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   
มาตรฐาน ต 2.2  ม.2/1, ม.2/2  
มาตรฐาน ต 3.1  ม.2/1 
มาตรฐาน ต 4.1  ม.2/1   
มาตรฐาน ต 4.2  ม.2/1,  ม.2/2        
 
รวมทั้งหมด    21 ตัวช้ีวัด 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1       เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 1 Introduction  
(A New friends) 

ต 1.1ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2ม.2/1, ม.2/4 
ต 1.3ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.2ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1  

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง 
ๆ ได้แก่การออกเสียง ค าศัพท์ การ
ฟัง การอ่านข้อความพูดบทสนทนา 
จับคู่พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ตัวเองการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
ของตนเองและผู้อื่นการพูดบอกเล่า
กิจกรรมที่ท าในโรงเรียน การใช้
ค ากริยาวิเศษณ์บอกความถี่(adverb 
of frequency) การใช้ตัวเลขแบบ
นับ (cardinal numbers) และ
ตัวเลขแบบล าดับที่ (ordinal 
numbers)      

 

12 20 

2 My life  ต 1.1ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2ม.2/1, ม. 2/4 
ต 1.3ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 2.1ม.2/1, ม.2/3 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง 
ๆ ได้แก่การออกเสียง ค าศัพท์ การ
ฟัง การอ่านข้อความพูดบทสนทนา 
จับคู่พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ตัวเอง การพูดบรรยายลักษณะของ
บุคคล การพูดบรรยายเก่ียวกับสิ่งที่
ตนเองชอบและไม่ชอบ โดยใช้กริยา
love/ like/ don’t / การพูด
เก่ียวกับความสามารถของบุคคลโดย
ใช้กริยา can/can’t การใช้ 
present continuous พูดถึง
เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดในขณะทีพู่ด  

16 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 I live here  ต 1.1ม.2/2, ม.2/4 
ต 1.2ม.2/1, ม.2/5 
ต 1.3ม.2/1, ม.2/2 
ต 2.1ม.2/1 
ต 2.2ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง 
ๆ ได้แก่การออกเสียง ค าศัพท์ การ
ฟัง การอ่านข้อความพูดบทสนทนา 
จับคู่พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ตัวเอง การพูดและเขียนบรรยาย
บอกต าแหน่งของสิ่งของ สถานที่ 
หรือร้านค้า การพูดเพื่อถามและตอบ
แสดงความต้องการ การใช้ค าเชือ่ม 
(conjunctions) และการแสดง
ความเป็นเจ้าของ   

16 25 

4 Animals 
everywhere 

ต 1.1ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2ม.2/1, ม.2/4 
ต 1.3ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.2ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1  

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง 
ๆ ได้แก่การออกเสียง ค าศัพท์ การ
ฟัง การอ่านข้อความพูดบทสนทนา 
จับคู่พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับการ
บรรยายลักษณะนิสยั ลักษณะรปูร่าง
ภายนอกของสัตว์ปา่ สัตว์เลี้ยง สัตว์
ชนิดแมลง การใช้ค าคุณศัพท์ในการ
เปรียบเทียบขัน้กวา่ (comparative 
adjectives) และการเปรียบเทยีบ
ขั้นสุด (superlative adjectives) 
การบอกจ านวนที่มากกว่าหนึ่งพัน 
การตั้งค าถามโดยใช้  
wh-question words และพูดบท
สนทนาเพื่อถามและการแสดงความ
คิดเห็น 

16 25 

จิตพิสัย 60  10 
คะแนน 60 100 

 
หมายเหตุ - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  70/30 
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ค าอธิบายรายวิชา 

อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2      เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

 ศึกษาการฟัง พูด สนทนาโต้ตอบข้อมูล เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว เทศกาล ขนบธรรมเนียม
ประเพณีการขอข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย การเลือกอ่านสื่อข้อมูลข่าวสารทั้งเป็นความเรียงและไม่ใช่
ความเรียงในรูปแบบต่างๆ เขียนสรุปความรู้/ข้อมูลต่างจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใช้ภาษาใน
การสื่อสารอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส ใช้กระบวนการเรียนภาษา การแสดง
ความคิดเห็น น าเสนอข้อมูลเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ ทั้งเรื่องราวที่ได้จากการอ่านแสดงความ
คิดเห็นต่อความเชื่อ ประเพณีของเจ้าของภาษาและวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่าง รวมทั้ง
วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การศึกษาในระดับสูงขึ้น  

 โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน 
สื่อความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด   
มาตรฐาน ต 1.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
มาตรฐาน ต 1.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5   
มาตรฐาน ต 1.3   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   
มาตรฐาน ต 2.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   
มาตรฐาน ต 2.2   ม.2/1, ม.2/2    
มาตรฐาน ต 3.1   ม.2/1   
มาตรฐาน ต 4.1   ม.2/1   
มาตรฐาน ต 4.2   ม.2/1, ม.2/2        
 
รวมทั้งหมด    21 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2      เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Be active! ต 1.1ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2ม.2/1, ม.2/4 
ต 1.3ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.2ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1  

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่างๆ 
ได้ได้แก่การออกเสียง ค าศัพท์ การฟัง 
การอ่านข้อความพูดบทสนทนา จับคู่
พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกีฬาทางน้ าและ
กีฬาฤดูหนาว อวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย การใช้ค าคุณศัพท์ 
(adjectives) บรรยายลักษณะของ
กีฬา การเปลี่ยนค ากริยาเปน็ค านาม 
การเปลี่ยนค าคุณศัพท์เป็นค ากริยา
วิเศษณ์ การพูดถึงปัญหาสุขภาพ และ
การเสนอและตอบรับข้อเสนอตา่งๆ 
 

20 30 

2 Travelling  ต 1.1ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2ม.2/1, ม. 2/4 
ต 1.3ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 2.1ม.2/1, ม.2/3 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1 

ภาษาซึ่งจะอยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึก
ทักษะต่าง ๆ ได้แก่การออกเสียง 
ค าศัพท์ การฟัง การอ่านข้อความพูด
บทสนทนา จับคู่พดูถาม-ตอบเกี่ยวกับ
สถานทีท่่องเที่ยว กิจกรรมในวันหยุด 
การเดินทางและยานพาหนะตา่งๆ 
เสื้อผ้า และสตัว์ในจนิตนาการ 
โครงสร้างประโยคแบบ Past simple 
การออกเสียง regular verbs การพูด
และเขียนบรรยายเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรมในวันหยดุ และ
การเขียนบล็อกเกี่ยวกับการไป
ท่องเที่ยว รวมถึงการตั้งค าถามเพื่อ
แสดงความสนใจในเร่ืองต่างๆ  
 

20 30 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 Food is 
fun!  

ต 1.1ม.2/2, ม.2/4 
ต 1.2ม.2/1, ม.2/5 
ต 1.3ม.2/1, ม.2/2 
ต 2.1ม.2/1 
ต 2.2ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง และหน้าที่
ทางภาษาซึ่งจะอยู่ในรูปของกิจกรรมที่
ฝึกทักษะต่าง ๆ ได้แก่การออกเสียง 
ค าศัพท์ การฟัง การอ่านข้อความพูด
บทสนทนา จับคู่พดูถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ชื่ออาหาร กริยาวลี (verb phrases) 
ค ากริยาที่ใช้ในการบอกวิธีท าอาหาร 
ค าคุณศัพท์ที่ใชบ้รรยายลักษณะและ
รสชาติอาหาร โครงสร้างประโยค 
Present simple และ Present 
continuous การใช้ irregular forms 
การออกค าสั่งหรือบอกวิธีด้วย 
Imperatives และการเขียนสูตรการ
ท าอาหาร  

 

20 30 

จิตพิสัย 60 10 
คะแนน 60 100 

 
หมายเหตุ - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  70/30 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 22201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1            เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
......................................................................................................................................................  

    ปฏิบัติตาม ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน ระบุ/เขียน
ประโยค  และ ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน สนทนา แลกเปลี่ยน  
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม  ใช้ค า
ขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและ ค าอธิบาย  ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องท่ีฟังหรืออ่าน โดยที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องมี
ความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพ้ืนฐานส าคัญ  เพราะการมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ดีนั้น  ย่อม
น าไปสู่ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด  การอ่าน  และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการอ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง บทละครสั้น 

2. เขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสมตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

5. เขียนเล่าเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
อ 22201  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Writing the 
alphabet 
 

เขียนประโยค   ข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
 

- Small letters 
- Capital letters 
- Punctuation 

6 10 

2 Nouns มีความรู้ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษในการอ่าน
ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง บทละครสั้น 

- What is a noun? 
- Proper nouns 
- Countable nouns 
- Uncountable nouns 
- Singular and plural  
 

12 10 

3 Words use with 
nouns 

พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสมตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 

- The indefinite article 
- Possessive 
determiners 
- Possessive nouns 

8 10 

4 Pronouns มีความรู้ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษในการอ่าน
ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง บทละครสั้น 
 

- Personal pronouns 
- Demonstrative 
pronouns 
- Interrogative pronouns 

10 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 Verbs พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสมตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
เขียนเล่าเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค ์
 

- What is a verb? 
- The verb be 
- There is and there are 
- The verb have 
- Present continuous 
tense 

12 10 

6 Adverbs พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสมตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 

- Adverb of manner 
- Adverb of time 
- Adverb of place 

10 10 

คะแนนกลางภาค   
ผลการเรียนรู้ข้อที่1 และข้อที่ 2 
 

 1 20 

คะแนนปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3 ข้อที ่4 
และ ข้อที ่5 
 

 1 20 

รวม 
5 ผลการเรียนรู้ 
 

 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 22202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2          เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
......................................................................................................................................................  

พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับ  เรื่องต่างๆ กิจกรรม และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม รวมทั้งสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว และประสบการณ์  พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง  เหมาะกับ บุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง  ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน ใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา และชุมชนโดยที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพ้ืนฐานส าคัญ  เพราะการมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่
ดีนั้น  ย่อมน าไปสู่ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด  การอ่าน  และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ  
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

2.  พูดหรือเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมไดต้ามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ 
ประสบการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบไดต้ามโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

4. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก 
แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียนไดต้ามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

6.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษา และชุมชนได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
อ 22202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2    เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Nouns พูดหรือเขียนสรุปใจความส าคัญ
แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่
ไดจ้ากการวิเคราะห์ 
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมไดต้าม
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 

- Countable and 
uncountable  
- Plural forms 
- Irregular plurals 
- Plural nouns 

10 10 

2 Words use with 
nouns 

- มีความรู้ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ  
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
- พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ 
ประสบการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบไดต้าม
โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 
 

- Quantifiers 
- Demonstratives 
  

8 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 Adjectives มีความรู้ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ  
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 
 

- What is an 
adjective? 
- Comparing with 
adjectives  

12 10 

4 Pronouns พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบได้ตาม
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 

- Personal 
pronouns 
- Reflexive 
pronouns 
 

8 10 

5 Verbs - ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน
ไดต้ามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
- ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

- Present simple 
tense 
- The -s ending 
- Past simple 
tense 
- Past continuous 
tense 
- Talking about the 
future 
 

12 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

 Verbs (ต่อ) -  ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนไดต้ามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

   

6 Prepositions พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว และประสบการณ์  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบได้ตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

- What is a 
prepositions? 
- Prepositions of time  
- Prepositions of place 

8 10 

คะแนนกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อที่1 และข้อที่ 2  1 20 

คะแนนปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3 ข้อที ่4  
ข้อที ่5 และ ข้อที่ 6 

 1 20 

รวม 6 ผลการเรียนรู้  60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 อ 22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ  ส านวนระหว่างภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย   ตลอดจนเข้าใจระดับของภาษาและเลือกใช้ภาษาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททาง
สังคมของเจ้าของภาษาได้โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดกระบวนการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ค้นคว้า รวบรวมสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆน าเสนอ รายงานข้อมูล สรุป
ใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชน
ท้องถิ่น โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะใน
การสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

    1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง 
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
              3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้  
              4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา   
อ 22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 1      เวลา 20 ชั่วโมง จ านวนเทอมละ  0.5 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

Unit  1  
school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Things…..in  
school 
-  Activities  in  
school 
 - Yes / No 
questions 
- Singular / Plural  
Nouns 
 
 
 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน
การสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unit  2  
My  family 
/ My  
friends 
 

-  Family  trees 
-  Family  
relationship 
-  Characteristics 
-  Occupation 
-  Number 
-  Holidays  /  
Festivals 
-  Seasons  and  
Weather 
-  Clothing 
-  Possessive  
Pronoun 
 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน
การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 20 
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Unit  3  At  
the  zoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Animals 
-  Wild  animals 
-  Sea  animals 
-  Comparative 
-  Present  Simple  
Tens 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน
การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit  4   
In  the  
Garden 
 

-  Plants 
-  Fruits  and  
Vegetables 
-  Flower  Anatomy 
-  How  to  grow  
plants 
-  Present  
Continuous   
 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน
การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 20 

รวม สอบกลางภาค  1 10 
รวม สอบปลายภาค  1 10 
รวม   20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกีย่วกับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าวเหตุการณ์และประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ  ส านวนระหว่างภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   
ตลอดจนเข้าใจระดับของภาษาและเลือกใช้ภาษาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมของ
เจ้าของภาษาได้โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ค้นคว้า รวบรวมสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆน าเสนอ รายงานข้อมูล สรุป
ใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชน
ท้องถิ่น โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง 
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    

3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา   
อ 22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2       เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

Unit  1  
 
My  
Country 
 

-Transportation 
-  Can /  Could 
-  Road  /  Road  
signs 
-  Present  
Simple  Tense 
-  Places 
-  Location 
-  Transportation 
-  Activities 
-  Preposition 
 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน  
การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เหตุการณ ์เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
 3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 20 

Unit  2  
At  the  
Party 
 
 
 
 
 

-  Making  
invitation 
-  Activities  
outdoor 
-  Present  
Simple  Tense 
-  Present  
Perfect  Tense 
 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน  
การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
 3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

Unit  3  
Good  
children 

-  Food  and  
Drink 
-  Cerebration 
-  Imperative 
-  Present  

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน  
การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5 20 



68 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

Simple  Tense 
 

 2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
 3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

Unit  4  
Good  
children 

-  Doing  Good  
Things 
-  Helping  
someone 
-  Project  work 
-  Past  Simple  
Tense 
 

1. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษใน  
การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว 
เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของ
ประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
3. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ได้  
4. มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

4 
 

 

20 
 

รวม สอบกลางภาค ผลการเรียนรู้  
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 

1 20 

รวม สอบปลายภาค ผลการเรียนรู้  
ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 
 

1 30 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 

20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 22205 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
        ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง  และค าอธิบาย
ง่ายๆ การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแนะน าผู้อ่ืนให้รู้จักกัน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ รวมทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอผลงาน
ผ่านทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อ
ความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆที่ฟังได้ 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่
อยู่ 

ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จาก  แหล่งเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด  
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใช้ภาษาในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนละชุมชนได้ 
8. มีทักษะในการเรียนรู้ การท างานโดยกระบานการกลุ่มและกระบวนการท างานตามระบบ PDCA 
9. มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสาและของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

            รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
อ 22205 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 
หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนักคะแนน 
(100 คะแนน) 

1 Basic English 
for daily life 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร   
ระหว่างบุคคลค าขอร้อง ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย ที่มี
ขั้นตอนซับซ้อนภาษาที่ใช้
ในการ 
แสดงความต้องการ เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ อบ
รับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ 
ค าศัพท์ ส านวน ประโยค
และข้อความที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และ 
แสดงความคิดเห็น 
ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ 
 

10 18 

2 Way of life 
and 
Environment 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 

วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
และท่ีมาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

10 18 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 
(100 คะแนน) 

3 Welcome to 
my home 
town 

 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จังหวัดน่าน หรืออ าเภอ
เวียงสา 
หลักสูตรท้องถิ่น 
-Traditions/Festival 
-Attractions 
Local wisdom 

10 
 
 
 
 

18 

4 Healthy 
community 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 

การใช้ภาษาอังกฤษในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ  เช่น การท า
หนังสือเล่มเล็ก 
การท าแผ่นปลิว ป้ายค า
ขวัญ  
เป็นภาษาอังกฤษ 

9 16 

รวมระหว่างภาค 39 70 
รวมปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 22206 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการขอร้อง การแนะน า การชี้แจง และค าอธิบาย การสนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลใสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับ
บุคคล สถานที่ และโอกาสตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา ฝึกทักษะ การฟังพูด 
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ สามารถโต้ตอบ และแสดงความ
คิดเห็นและสามารถน าเสนอผลงาน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อ
ความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆที่ฟังได้ 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 
4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด  
6. สนทนาบอกเล่า แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี 
8. มีทักษะในการใช้ภาษาในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนละชุมชนได้ 
9. มีทักษะในการเรียนรู้ การท างานโดยกระบานการกลุ่มและกระบวนการท างานตามระบบ PDCA  
10. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสาและของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
       รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู ้
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โครงสร้างรายวิชา 

อ 22206 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักคะแนน 
(100 คะแนน) 

1 Commutative 
English  

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 
ข้อที่ 10 
 

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอย่างสุภาพ  การ
ชักชวน  การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การสนทนา/
เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตัว สถานการณ์  
ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวัน  
 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ/์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เช่น 
การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  
การฟังเพลง การอ่านหนังสือ 
การท่องเที่ยว การศึกษา  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ   
 
 
 
 
 

10 18 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 
(100 คะแนน) 

2 Free time and 
entertainment 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 
ข้อที่ 10 

การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

10 18 

3 
 
 
 
 
 
 

Food And 
Drinks 

 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 
ข้อที่ 10 
 

การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอ
โทษ  การชมเชย   การใช้สี
หน้าท่าทางประกอบ  การพูด 
ขณะแนะน าตนเอง  การ
สัมผัสมือ การโบกมือ  การ
แสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  
การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ  
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

18 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 
(100 คะแนน) 

   ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอย่างสุภาพ  การ
ชักชวน  การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การสนทนา/
เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตัว  ข่าว
สถานการณ์  ในชีวิตประจ าวัน    
การใช้ทักษะชีวิตในหัวข้อ 
Local Food 

  

4 The 
Importance of 
our Land 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
ข้อที่ 9 
ข้อที่ 10 
 

การค้นคว้า  การรวบรวม 
การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลวารสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น การ
ท าหนังสือเล่มเล็ก การท า
แผ่นปลิว  ป้ายค าขวัญ  การ
น าเสนอข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

9 16 

รวมระหว่างภาค 39 70 
รวมปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ค าอธิบายและโครงสรา้งรายวิชาพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
 
  ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะอ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ 
ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูด
สนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

   มฐ ต 1.1 ม. 3/1 – 4 
 มฐ ต 1.2 ม. 3/1 - 5 
 มฐ ต 1.3 ม. 3/1 - 3 
 มฐ ต 2.1 ม. 3/1 – 3 
 มฐ ต 2.2 ม. 3/1 - 2 
 มฐ ต 3.1 ม. 3/1  
 มฐ ต 4.1 ม. 3/1  
 มฐ ต 4.2 ม. 3/1 – 2   
   

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ./ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ  - แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ในภาคเรียนที่ 1 
- นักเรียนท าแบบวิเคราะห์ผู้เรียน 

1 - 

1 Introduction 
- A moving 
house 

ต 1.1 ม.3 /2, ต 1.1 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1, 
ต 1.3 ม.3/3  
ต 2.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง 
และหน้าทีท่างภาษาซึ่งจะอยู่ในรูปของ
กิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกเสียง ค าศัพท์ การฟัง การอ่าน
ข้อความ พูดบทสนทนา จบัคู่พดูถาม-
ตอบเกี่ยวกับขอ้มูลตัวเอง การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของตนเองและ
ผู้อื่น การพูดบรรยายเก่ียวกับสิง่ที่ตนเอง
ชอบและไม่ชอบ การบรรยายสิง่ที่ตนเอง
และเพื่อนมี การใช้กริยา Have got/Has 
got การใช้กริยาlike/ don’t /hate+-
ing การพูดเก่ียวกับความสามารถของ
บุคคลโดยใช้กริยา can/can’t 

9 10 

 2 Me and my 
life 

ต 1.1 ม.3 /2, ต 1.1 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/2, 
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1, 
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง 
และหน้าทีท่างภาษาซึ่งจะอยู่ในรูปของ
กิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกเสียง ค าศัพท์ การฟัง การอ่าน
ข้อความ พูดบทสนทนา จบัคู่พดูถาม-
ตอบ การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
รูปร่าง หน้าตา นสิัย กิจกรรมที่ชื่นชอบ 
และกิจวัตรประจ าวันของตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้น พูดและเขียนบรรยาย
เหตุการณ์ที่ก าลัง  
 

16 20 



79 
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หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ./ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   เกิดขึ้น บรรยายเก่ียวกับสถานทีแ่ละ
บุคคลส าคัญได้ การใช้กริยา Present 
Simple, Present Continuous การใช้
กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of 
frequency) รวมทั้งการใช้กริยาบอก
เวลา (Adverbs of Time) 
 

  

3 Survival ต 1.1 ม.3 /2, ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,  
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง 
และหน้าทีท่างภาษาซึ่งจะอยู่ในรูปของ
กิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกเสียง ค าศัพท์ การฟัง การอ่าน
ข้อความ พูดบทสนทนา จบัคู่พดูถาม-
ตอบ การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ ภัยพบิัติทางธรรมชาติ 
กิจกรรมวันหยุด บุคคลส าคัญทีม่ีชื่อเสียง 
และวิถีชีวิตของชนเผ่า รวมทัง้หลักการใช้ 
Past simple ค ากริยาวิเศษณ์บอกเวลา 
(Adverbs of time) เพื่อพูดเก่ียวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
 

16 10 

4 Food and 
health 

ต 1.1 ม.3 /2, ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,  
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง 
และหน้าทีท่างภาษาซึ่งจะอยู่ในรูปของ
กิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกเสียง ค าศัพท์ การฟัง การอ่าน
ข้อความ พูดบทสนทนา การเรียนรู้การ
สื่อสารด้วยการพูดและเขียนระบุสิ่งของ
ต่างๆ ที่เปน็ค านามที่เป็นค านามนับได้ 
และค านามทีน่ับไม่ได้ และสามารถ
เปลี่ยนรูปค านามที่นบัได้จากค านาม
เอกพจน์เป็นค านามพหูพจน์และเลือกใช้ 
Quantities ที่เป็นค าน าหน้าค านามให้
เหมาะสมกับ 

16 10 
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หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ./ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   หน้าที่และชนดิของ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงการพูดแสดงอย่างสุภาพใน
สถานการณ์ตา่งๆ เชน่การแสดงความชื่น
ชอบ ไมช่อบ การสั่ง และการขอร้อง 

  

รวม 58 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งหมด 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



81 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
......................................................................................................................................................  
 ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูด
สนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 มฐ ต1.1 ม. 3/1 – 4 
 มฐ ต1.2 ม. 3/1 - 5 
 มฐ ต1.3 ม. 3/1 - 3 
 มฐ ต2.1 ม. 3/1 – 3 
 มฐ ต2.2 ม. 3/1 - 2 
 มฐ ต3.1 ม. 3/1  
 มฐ ต4.1 ม. 3/1  
 มฐ ต4.2 ม. 3/1 – 2  
      
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา  
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ./ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ                 - - แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ในภาคเรียนที่ 2 
- นักเรียนท าแบบวิเคราะห์ผู้เรียน 

1 - 

1 High-tech ต 1.1 ม.3 /2, ต 1.1 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/2, 
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1, 
ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, 
ต 4.1 ม.3/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ 
ได้แก่ การออกเสียง /v/,/w/ ค าศัพท์
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ 
การฟัง การอ่านข้อความ พูดบท
สนทนา จับคู่พูดถาม-ตอบ พูด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การ
ใช้อินเทอร์เน็ต การวางแผนอนาคต 
และการใช้คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ การใช้will for future 
will for decision และการใช้ be 
going to 

19 20 

2 City and 
country 

ต 1.1 ม.3 /2, ต 1.1 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/2, 
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1, 
ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, 
ต 4.1 ม.3/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ 
ได้แก่ การออกเสียง ค าศัพท์ การฟัง 
การอ่านข้อความ พูดบทสนทนา จับคู่
พูดถาม-ตอบและเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
เมือง หรือประเทศท่ีชื่น การบอก-ถาม
เกี่ยวกับทิศทาง ค าเปรียบเทียบ
ค าคุณศัพท์ในขั้นกว่า และขั้นสูงสุด  

19 15 
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หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มฐ./ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   การใช้ค าบุพบทเพ่ือบอกต าแหน่งของ
สถานที่ การใช้ article: a, an, the 

  

3 What’s the 
matter? 

ต 1.1 ม.3 /2, ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,  
ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, 
ต 4.1 ม.3/1 

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะ
อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ 
ได้แก่ การออกเสียง ค าศัพท์ การฟัง 
การอ่านข้อความ พูดบทสนทนา จับคู่
พูดถาม-ตอบ พูดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา การ
พูดให้ค าแนะน ากับบุคคล การพูดโน้ม
น้าว และให้ก าลังใจ การใช้กริยาวลี 
(verb phrases) การใช้กริยาวิเศษณ์ 
(Adverbs) การใช้ should/ 
shouldn’t, must/ mustn’t, have 
to/ don’t have to 

19 15 

รวม 58 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งหมด 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ค าอธิบายและโครงสรา้งรายวิชาเพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1          เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
...................................................................................................................................................... 
  
 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  5 อ 23201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้
ผู้เรียนรู้จัก  เข้าใจ  ใช้ภาษาและท่าทางอธิบาย  บรรยาย  ตีความ  เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  ใช้ภาษาสื่อสาร  โดยให้ผู้เรียนศึกษา  ค าแนะน า  ค าบรรยาย  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ  
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะ
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  กระบวนการฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการสร้างความตระหนัก  โดยผู้เรียนมีวิจารณญาณ  
มีเหตุผล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท  มีขันติธรรม  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท างานการอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 6            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2           เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
......................................................................................................................................................  
 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  6 อ 23202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้
ผู้เรียนรู้จัก  เข้าใจ  ใช้ภาษาและท่าทางอธิบาย  บรรยาย  ตีความ  เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  ใช้ภาษาสื่อสาร  โดยให้ผู้เรียนศึกษา  ค าแนะน า  ค าบรรยาย  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ  
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะ
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  กระบวนการฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการสร้างความตระหนัก  โดยผู้เรียนมีวิจารณญาณ  
มีเหตุผล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท  มีขันติธรรม  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท างานการอาชีพ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5 -6  อ 23201 – อ 23202  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ จ านวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 – 2 
 

ที ่
ชื่อหน่วย
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1. 
 
 
 

Part of 
Speech 
 
 
 

ข้อ 1 
ข้อ 8 
ข้อ 9 
 

การเรียนรู้ส่วนประกอบของค าพูดหรือชนิดของค าพูดหรือส่วน
ประกบต่าง ๆ ของภาษาท่ีเราน ามาพูดหรือเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

2. 
 

 

Noun 
 

ข้อ 2   
ข้อ 7 
ข้อ 5 
ข้อ 6 

ค าท่ีใช้เป็นชื่อของคนสัตว์ สถานที่ สิ่งของ หรือสภาวะต่าง ๆ  5 
 

 

5 
 

 

3. 
 
 

Number 
of Noun 
 

ข้อ 2 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
 

ค าส าหรับค านาม เพ่ือให้รู้ว่านามนั้นมีจ านวนมากน้อยเท่าใด 
และการเขียนในรูปประโยค ประธานและค ากิริยาให้มีพจน์
ตรงกัน 

5 
 
 

5 
 
 

4. Article 
 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 

ค าส าหรับน าหน้าค านามในเวลาพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
บ่งบอกชนิดของค านาม 

5 5 

5. 
 

 

Adjective 
 

ข้อ 6 
ข้อ 8  
ข้อ 9 

การเรียนรู้เรื่องค าท่ีแสดงลักษณะของค านามหรือค าสรรพนาม
นั้นมีลักษณะอย่างไรหรืออาจเรียกว่าค าขยายค านาม 

5 5 
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ที ่ ชื่อหน่วยเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 

คาดหวัง 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6. Pronoun ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
 

ค าท่ีใช้แทนชื่อของคน 
สัตว์ สถานที่ สิ่งของ 

5 5 

7. Verb ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 

การใช้ค ากิริยาในรูป
ประโยคแบบต่าง ๆ  

5 5 

8. Adverb ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
 

การเรียนรู้เรื่องของค าที่
ใช้ขยายกริยาเพ่ือบอกให้
รู้ว่ากริยานั้น ๆ มีลักษณะ
อาการอย่างไร 

5 5 

9. 
 
 
 

 

Tense 
 
 

 

ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 

การเรียนรู้เรื่องกาลเวลาที่
เกิดจากการกระท าของ
กริยานั้น ๆ ว่ากระท า 
หรือเกิดขึ้นเมื่อไร 

5 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 
10 Voice  ค ากริยาศัพท์ที่ยกตัว

ประธานในประโยคนั้น ๆ 
ขึ้นเป็นผู้แสดงหรือ
ผู้กระท า 

5 5 

รวมผลการเรียนรู้ตลอดภาค  8 ข้อ 60 50 
คะแนนกลางภาค ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6  20 
คะแนนปลายภาค ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 6  30 
รวมคะแนน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23203 ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1            เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าวเหตุการณ์และประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคมเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และ 
เข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ  ส านวนระหว่างภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย   ตลอดจนเข้าใจระดับของภาษาและเลือกใช้ภาษาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททาง
สังคมของเจ้าของภาษาได้ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค้นคว้า 
รวบรวมสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆน าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความส าคัญ 
และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น โดย
การบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ 
ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme)  ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

4. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง 
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    

5. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา   
อ 23203 ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1     เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Greeting ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องตามหลักการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเช่นการทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว  
สถานการ์ณต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

12 12 

2 Telephone พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระ (theme)  ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 
 

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ/์ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เช่น 
การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  
การฟังเพลง การอ่านหนังสือ 
การท่องเที่ยว การศึกษา  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
 

10 12 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 Shopping รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างของประโยค ข้อความ
ส านวนระหว่างภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย    
 

การใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 

12 12 

4 Invitation/ 
Congratulati
ons 

เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคม   
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกริยาท่าทาง ในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เช่น การชมเชย การใช้
สีหน้าท่าทางประกอบการพูด 
การสัมผัส การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ 
การตอบรับปฎิเสธ 

12 12 

5 Direction เลือกใช้ค าศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษในการสนทนาตาม
สถานการณต์่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ 
และเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ 
ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

การใช้ภาษาสื่อสารในสถาน
การ์ณจริง / สถานการ์ณ
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
- ส านวนภาษา ค าศัพท์ 
โครงสร้างที่ใช้ในการสื่อสาร 

12 12 

คะแนนกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อที่1 และข้อที่ 2  1 20 

คะแนนปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3 ข้อที ่4 และ 
ข้อที ่5 

 1 20 

รวม 5 ผลการเรียนรู้  60 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23204 ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2          เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าวเหตุการณ์และประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคมเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และ 
เข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ  ส านวนระหว่างภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย   ตลอดจนเข้าใจระดับของภาษาและเลือกใช้ภาษาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททาง
สังคมของเจ้าของภาษาได้ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค้นคว้า 
รวบรวมสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆน าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความส าคัญ 
และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น โดย
การบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ภาษาต่างประเทศ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะในการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ใน 
ความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุปใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
   4. เลือกใช้ภาษาสื่อสารอย่างเหมาะสมตามสถานภาพของคู่สนทนาและถูกต้องตาม       
มารยาททางสังคมของเจ้าของภาษาได้ 
   5. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความส านวนระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
  6. ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา   
อ23204 ทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่  2    เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Personal  
information 

ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องตามหลักการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยค ข้อความที่ใช้
ในการขอและให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ 
 

9 10 

2  Family เลือกใช้ค าศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษในการสนทนาตาม
สถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับตนเอง ข่าว เหตุการณ์ 
เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ใน 
ความสนใจในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยค ที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ข้อมูลภายในครอบครัว 

10 10 

3 School น าเสนอ รายงานข้อมูล สรุป
ใจความส าคัญ และแสดงความ
คิดเห็นเรื่องราวต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน ในชุมชน
ท้องถิ่น โดยการบูรณาการเนื้อหา
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 

ค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยค ที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
โรงเรียน 

10 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23205 ทักษะการสื่อสาร 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เขาใจภาษาทาทาง น้ าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและอนาคต ใชภาษา
สื่อสารตามมารยาทสังคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบอกสภาพอากาศ เวลา และการสั่ง
อาหาร ตลอดจนเสนอขอมูล ค าสั่ง ค าขอรอง ค าแนะน าค าอธิบายที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดง
ความคิดเห็นตอเหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร เสนอความชวยเหลือ และบริการแกผูอ่ืนในสถาน
การณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพ่ือใหผูเรียนใชภาษา
เปนเครื่องมือในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ตระหนักในคุณคาของ
ภาษาตางประเทศในการเขาสูสังคมโดยใชกระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และ
กระบวนการคิดวิเคราะห น าความรูมาประยุกตใชกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เขาใจภาษา ทาทาง น้ าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและอนาคต 
2. ใช้ภาษาสื่อสารตามมารยาทสังคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบอกสภาพอากาศ 

เวลา และการสั่งอาหาร 
3. น าเสนอขอมูล ค าสั่ง ค าขอรอง ค าแนะน า ค าอธิบายที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดง

ความคิดเห็น 
ตอเหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร 

4. เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอ่ืนในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

5. ใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
6. ตระหนักในประโยชนและคุณคาของภาษาตางประเทศในการเขาสูสังคมโดยใชกระบวน

การฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห น าความรูมาประยุกตใชกับการ
พัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
รวมทั้งหมด 6 ขอ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23205 ทักษะการสื่อสาร 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง  

 

ที ่ ชื่อหน่วยเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 

คาดหวัง 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 

Weather 
 
 
 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
 

การสื่อสารเกี่ยวกับสภาพ
อากาศ ฤดูกาล เป็น
การศึกษาท่ีใช้ภาษาในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้
และท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

5 
 
 
 

15 
 
 
 

2 
 

 

Time ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
 

การสื่อสารเกี่ยวกับส านวน
การเรียกวัน เวลาในช่วง
ต่าง ๆ ของวัน การถาม 
การตอบบทสนทนาเป็นสิ่ง
ที่มักจะพบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้เข้าใจส าหรับใช้ใน
การสื่อสารได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 

5 
 

 

15 
 

 

สอบกลางภาค 1 20 
3 
 
 

Restaurant ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
 

การสื่อสารเกี่ยวกับค าศัพท์  
ส านวนภาษาอังกฤษในการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการอาหารและ
เครื่องดื่มในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ มี
ความส าคัญกับผู้เรียนใน
ชีวิตประจ าวัน 

8 
 
 

20 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23206 ทักษะการสื่อสาร 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2             เวลา 20 ชั่วโมง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เขาใจภาษาทาทาง น้ าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและอนาคต ใชภาษา
สื่อสารตามมารยาทสังคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สวนสัตว์ การด าเนินชีวิต และการใช้
โทรศัพท์ ตลอดจนเสนอขอมูล ค าสั่ง ค าขอรอง ค าแนะน าค าอธิบายที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดง
ความคิดเห็นตอเหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร เสนอความชวยเหลือ และบริการแกผูอ่ืนในสถาน
การณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพ่ือใหผูเรียนใชภาษา
เปนเครื่องมือในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ตระหนักในคุณคาของ
ภาษาตางประเทศในการเขาสูสังคมโดยใชกระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และ
กระบวนการคิดวิเคราะห น าความรูมาประยุกตใชกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เขาใจภาษา ทาทาง น้ าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและอนาคต 
2. ใช้ภาษาสื่อสารตามมารยาทสังคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สวนสัตว์ การด าเนิน

ชีวิต และการใช้โทรศัพท์ 
3. น าเสนอขอมูล ค าสั่ง ค าขอรอง ค าแนะน า ค าอธิบายที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดง

ความคิดเห็น 
ตอเหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร 

4. เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอ่ืนในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

5. ใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
6. ตระหนักในประโยชนและคุณคาของภาษาตางประเทศในการเขาสูสังคมโดยใชกระบวน

การฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห น าความรูมาประยุกตใชกับการ
พัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
รวมทั้งหมด 6 ขอ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23206 ทักษะการสื่อสาร 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2             เวลา 20 ชั่วโมง  

 

ที ่ ชื่อหน่วยเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 

คาดหวัง 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 

Zoo 
 
 
 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
 

การสื่อสารเก่ียวกับสัตวช์นิด
ต่าง ๆ และประโยคเกี่ยวกับ
สัตว์ต่างๆ ท าให้ผู้เรียน
สามารถเพิ่มพูนความรู้
เก่ียวกับค าศัพท์ และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสื่อสารในชีวติประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง และยงัน าไป 
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

5 
 
 
 

15 
 
 
 

2 
 

 

Lifestyle ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
 

การสื่อสารเก่ียวกับ 
การท ากิจกรรมและความถี่
ในการท ากิจกรรมนั้น ๆ 
เก่ียวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
การซื้อของ และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตเปน็สิ่งจ าเป็น
ส าหรับนักเรียนในการใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

5 
 

 

15 
 

 

สอบกลางภาค 1 20 
3 
 
 

Phone ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
 

การสื่อสารการถาม-ตอบ
เร่ืองโทรศัพท์ เป็นการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวนัที่
จ าเป็น ผู้เรียนจ าเปน็ต้อง
เรียนรู้ศัพท์ ส านวน 
โครงสร้างประโยค ตลอด 
จนวัฒนธรรมในเร่ืองการ
สื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

8 
 
 

20 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23207 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 
 

อ่านและฟังบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ 
ชีวประวัติบุคคลส าคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม แล้วระบุรายละเอียด
และสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนประโยคตอบค าถามและย่อหน้าสั้น ๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านและเกี่ยวกับตนเอง อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุรายละเอียดที่ฟัง เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงค าศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. จับใจความส าคัญ เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่าน

เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ  สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ  ชีวประวัติบุคคลส าคัญ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 

3. เขียนประโยคตอบค าถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและ
เกี่ยวกับตนเอง 

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
รวมทัง้หมด   4    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23207 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

มฐ./
ตัวช้ีวัด 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนั
ก

คะแน
น 

1. Game 1-3 Bullfighting  สาระที่ 1:
ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
มาตรฐาน  
ต 1.1 ม.
3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 
1.3 ม.3/2 

 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนฝึก
หาหัวข้อ (topic) และ
ใจความส าคัญในย่อหน้า 
และเรียนรู้ค าเชื่อม
ปรับเปลี่ยน (transition 
words) ที่ใช้แสดงความ
แตกต่าง จากสารคดีที่มี
เนื้อหาเก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมและประเพณี 
ทักษะการคิดท่ีได้รับการ
พัฒนาควบคู่กับทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญและ
ระบุรายละเอียด คือ ทักษะ
การสรุปย่อ การเชื่อมโยง 
และการอนุมาน ในด้านการ
เขียน นักเรียนจะต้องเขียน
ย่อหน้าสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน นอกจากนั้นยังได้ฝึก
ฟังข้อความที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องท่ีอ่าน และได้เรียนรู้
ค าศัพท์และส านวนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

3 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23207 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

มฐ./
ตัวช้ีวัด 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนั
ก

คะแน
น 

2. Science 4-6 Alien  สาระที่ 1:
ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
มาตรฐาน  
ต 1.1 ม.
3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 
1.3 ม.3/1 

 

หน่วยการเรยีนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรยีนอ่าน
เรื่องที่ยังเป็นประเด็นโต้แย้ง
กันอยู่ นักเรียนจะต้องอ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์  
ทักษะการอ่านที่พัฒนาใน
บทเรียนนี้คือ การระบุ
หัวข้อ จับใจความส าคัญ 
และระบุรายละเอียด 
ทักษะการคิดท่ีพัฒนาควบคู่
กับทักษะการอ่านคือ การ
สรุปย่อ การอนุมาน การ
เชื่อมโยง ในด้านการเขียน 
นักเรียนจะต้องเขียนย่อ
หน้าสั้น ๆ บรรยายมนุษย์
ต่างดาวที่นักเรียนสร้างจาก
จินตนาการหรือจากภาพที่
เห็น นอกจากนั้น นักเรียน
ยังได้ฝึกฟังข้อความที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านและ
เรียนรู้ค าศัพท์และส านวน
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

3 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23207 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

มฐ./
ตัวช้ีวัด 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนั
ก

คะแน
น 

3. People 7-9  
Alison Lapper 

สาระที่ 1:
ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
มาตรฐาน  
ต 1.1 ม.
3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 
1.3 ม.3/1 

 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้
เรียนรู้ชีวิตคนพิการที่ไม่ย่อ
ท้อและประสบความส าเร็จ
ในชีวิต ทักษะ 
การอ่านที่พัฒนาได้แก่ระบุ
หัวข้อเรื่อง จับใจความ
ส าคัญ ระบุรายละเอียด 
ทักษะการคิดท่ีได้รับการ
พัฒนาควบคู่กับ 
ทักษะการอ่านคือ การสรุป
ย่อ การเชื่อมโยง การ
อนุมาน การตั้งค าถาม 
นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ
ตรวจสอบความเข้าใจของ
ตนเอง (Comprehension 
monitoring) ในด้านการ
เขียน นักเรียนจะได้เขียน
ย่อหน้าสั้น ๆ เกี่ยวกับคน
พิการที่นักเรียนรู้จัก 
นอกจากนั้น นักเรียนยังได้
ฝึกฟังข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่อ่าน และได้
เรียนรู้ค าศัพท์และส านวน
เพ่ิมข้ึน 

3 10 

สอบกลางภาค 1 15 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23207 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

มฐ./
ตัวช้ีวัด 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนั
ก

คะแน
น 

4. Mystery 10-12 
Bermuda 
Triangle 

สาระที่ 1:
ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
มาตรฐาน  
ต 1.1 ม.
3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 
1.3 ม.3/1 

 

 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียน
ได้รับความรู้จากการอ่าน
เรื่องเก่ียวกับสถานที่ที่มีสิ่ง
ลึกลับเกิดขึ้นและยังพิสูจน์
ไม่ได้ ทักษะการอ่านที่
พัฒนา ได้แก่ ระบุหัวข้อ
เรื่อง จับใจความส าคัญ ระบุ
รายละเอียด อ้างถึง และเดา
ความหมายของค าศัพท์โดย
ใช้เงื่อนง าจากบริบท ทักษะ
การคิดที่พัฒนาควบคู่กับ
ทักษะการอ่านคือ การสรุป
ย่อ การเชื่อมโยง และการ
อนุมาน ในด้านการเขียน 
นักเรียนจะต้องเขียนย่อ
หน้าสั้น ๆ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
นอกจากนั้น นักเรียนยังได้
ฝึกฟังข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่อ่าน และได้
เรียนรู้ค าศัพท์และส านวน
เพ่ิมข้ึน 
 
 

3 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23207 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

มฐ./
ตัวช้ีวัด 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนั
ก

คะแน
น 

5. Change 13-15 Career สาระที่ 1:
ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
มาตรฐาน  
ต 1.1 ม.
3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 
1.3 ม.3/1 

 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการอ่านเรื่อง
ความคิดเห็นในแง่มุม
ต่าง ๆ ในการประกอบ
อาชีพ ทักษะการอ่านที่
พัฒนา ได้แก่ ระบุหัวข้อ
เรื่อง จับใจความส าคัญ ระบุ
รายละเอียด อ้างถึง และเดา
ความหมายของค าศัพท์โดย
ใช้เงื่อนง าจากบริบท ทักษะ
การคิดที่พัฒนาควบคู่กับ
ทักษะการอ่านคือ การสรุป
ย่อ การเชื่อมโยง และการ
อนุมาน ในด้านการเขียน 
นักเรียนจะต้องเขียนย่อ
หน้าสั้น ๆ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
นอกจากนั้น นักเรียนยังได้
ฝึกฟังข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่อ่าน และได้
เรียนรู้ค าศัพท์และส านวน
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

3 10 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
อ 23207 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

มฐ./
ตัวช้ีวัด 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6. 
Environment 

16-18  
What on 
Earth is Earth 
Day? 

สาระที่ 1:
ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
มาตรฐาน  
ต 1.1 ม.
3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 
1.3 ม.3/1 

 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการอ่านเรื่อง
เกี่ยวกับความเป็นมาของวัน
แห่งการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
โลก ทักษะการอ่านที่พัฒนา 
ได้แก่ ระบุหัวข้อเรื่อง จับ
ใจความส าคัญ ระบุ
รายละเอียด อ้างถึง และ
เดาความหมายของค าศัพท์
โดยใช้เงื่อนง าจากบริบท 
ทักษะการคิดท่ีพัฒนาควบคู่
กับทักษะการอ่านคือ การ
สรุปย่อ การเชื่อมโยง และ
การอนุมาน ในด้านการ
เขียน นักเรียนจะต้องเขียน
ย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
นอกจากนั้น นักเรียนยังได้
ฝึกฟังข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่อ่าน และได้
เรียนรู้ค าศัพท์และส านวน
เพ่ิมข้ึน 
 

3 10 

จิตพิสัย  10 
สอบปลายภาค 1 15 

รวม 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23208 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

อ่านและฟังบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ 
ชีวประวัติบุคคลส าคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม แล้วระบุรายละเอียด
และสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนประโยคตอบค าถามและย่อหน้าสั้น ๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านและเกี่ยวกับตนเอง อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุรายละเอียดที่ฟัง เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่อ่าน และได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงค าศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. จับใจความส าคัญ เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่าน

เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ  สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ  ชีวประวัติบุคคลส าคัญ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 

3. เขียนประโยคตอบค าถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและ
เกี่ยวกับตนเอง 

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
รวมทั้งหมด   4    ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
อ 23208 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้  
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1. Eiffel 1-3  1. อ่านออกเสียง
ค าศัพท์และ
ประโยคในบทอ่าน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
2. จับใจความ
ส าคัญ เดา
ความหมายของ
ค าศัพท์จากบรบิท 
บอกรายละเอียด
จากบทอ่าน
เก่ียวกับการศึกษา 
วัฒนธรรม  การ
แสดงออกทางสี
หน้า บุคคล และ
เกมกีฬา  
3. เขียนประโยค
ตอบค าถามและย่อ
หน้าสั้น ๆ แสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน
และเก่ียวกับตนเอง 
4. ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการค้นคว้าและ
น าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการอ่านเรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่มี
ช่ือเสียงของโลก  ทักษะการ
อ่านที่พัฒนา ได้แก่ ระบุ
หัวข้อเรื่อง จับใจความ
ส าคัญ ระบุรายละเอียด 
อ้างถึง และเดาความหมาย
ของค าศัพท์โดยใช้เงื่อนง า
จากบริบท ทักษะการคดิที่
พัฒนาควบคู่กับทักษะการ
อ่านคือ การสรุปย่อ การ
เชื่อมโยง และการอนุมาน 
ในด้านการเขียน นักเรียน
จะต้องเขียนย่อหน้า
สั้น ๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
นอกจากน้ัน นักเรียนยังได้
ฝึกฟังข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องท่ีอ่าน และได้
เรียนรูค้ าศัพท์และส านวน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

3 8 
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ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2. Evolution 4-6 1. อ่านออกเสียง
ค าศัพท์และ
ประโยคในบท
อ่านตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. จับใจความ
ส าคัญ เดา
ความหมายของ
ค าศัพท์จาก
บริบท บอก
รายละเอียดจาก
บทอ่านเกี่ยวกับ
การศึกษา 
วัฒนธรรม  การ
แสดงออกทางสี
หน้า บุคคล และ
เกมกีฬา  
3. เขียนประโยค
ตอบค าถามและ
ย่อหน้าสั้น ๆ 
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านและ
เกี่ยวกับตนเอง 
4. ใช้
ภาษาอังกฤษใน
การค้นคว้าและ
น าเสนอข้อมูล
จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้นี้มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียน
ได้รับความรู้จากการอ่าน
เรื่องเกี่ยวกับก าเนิดของ
มนุษยชาติ ทักษะการ
อ่านที่พัฒนา ได้แก่ ระบุ
หัวข้อเรื่อง จับใจความ
ส าคัญ ระบุรายละเอียด 
อ้างถึง และเดา
ความหมายของค าศัพท์
โดยใช้เงื่อนง าจากบริบท 
ทักษะการคิดที่พัฒนา
ควบคู่กับทักษะการอ่าน
คือ การสรุปย่อ การ
เชื่อมโยง และการ
อนุมาน ในด้านการ
เขียน นักเรียนจะต้อง
เขียนย่อหน้า
สั้น ๆ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน นอกจากนั้น 
นักเรียนยังได้ฝึกฟัง
ข้อความที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องท่ีอ่าน และได้
เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

3 8 
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ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3. Death 
 

7-9 1. อ่านออกเสียง
ค าศัพท์และ
ประโยคในบทอ่าน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
2. จับใจความ
ส าคัญ เดา
ความหมายของ
ค าศัพท์จากบรบิท 
บอกรายละเอียด
จากบทอ่าน
เก่ียวกับการศึกษา 
วัฒนธรรม  การ
แสดงออกทางสี
หน้า บุคคล และ
เกมกีฬา  
3. เขียนประโยค
ตอบค าถามและย่อ
หน้าสั้น ๆ แสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน
และเก่ียวกับตนเอง 
4. ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการค้นคว้าและ
น าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้นีม้ี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียน
ได้รับความรูจ้ากการอ่าน
เรื่องเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ ทักษะการอ่าน
ที่พัฒนา ได้แก่ ระบุหัวข้อ
เรื่อง จับใจความส าคัญ 
ระบุรายละเอียด อ้างถึง 
และเดาความหมายของ
ค าศัพท์โดยใช้เงื่อนง าจาก
บริบท ทักษะการคิดที่
พัฒนาควบคู่กับทักษะการ
อ่านคือ การสรุปย่อ การ
เชื่อมโยง และการอนุมาน 
ในด้านการเขียน นักเรียน
จะต้องเขียนย่อหน้า
สั้น ๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
นอกจากน้ัน นักเรียนยังได้
ฝึกฟังข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องท่ีอ่าน และได้
เรียนรูค้ าศัพท์และส านวน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

3 9 

สอบกลางภาค   20 
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ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4. Poker Face 

10-12 1. อ่านออกเสียง
ค าศัพท์และ
ประโยคในบทอ่าน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
2. จับใจความ
ส าคัญ เดา
ความหมายของ
ค าศัพท์จากบรบิท 
บอกรายละเอียด
จากบทอ่าน
เก่ียวกับการศึกษา 
วัฒนธรรม  การ
แสดงออกทางสี
หน้า บุคคล และ
เกมกีฬา  
3. เขียนประโยค
ตอบค าถามและย่อ
หน้าสั้น ๆ แสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน
และเก่ียวกับตนเอง 
4. ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการค้นคว้าและ
น าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้นีม้ี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการจับ
ใจความส าคญั โดยที่
นักเรียนจะต้องระบุหัวข้อ
เรื่อง และรายละเอียดที่
สนับสนุนใจความส าคญั 
โดยใช้บทอ่านที่บรรยาย
การปั้นสีหน้าท่ีไม่แสดง
ความรูส้ึกท่ีแท้จริง นักเรียน
จะได้เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวนใหม่ในบทอ่าน 
ตลอดจนการใช้ค าเช่ือมโยง
ที่ใช้ในการเช่ือมข้อความให้
สอดประสานกัน  
ทักษะการคิดที่ได้รับการ
พัฒนาควบคู่กับทักษะการ
อ่าน คือการสรุปย่อ การ
เชื่อมโยง และการวิเคราะห์ 
นักเรียนจะได ้
ฝึกการอ่านออกเสียง ฝึก
ถ่ายทอดข้อความตามทีไ่ด้
ฟังและเขียนย่อหน้า
สั้น ๆ เกี่ยวกับการปั้นสี
หน้าไม่แสดงความรู้สึกท่ี
แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 

3 8 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5. The Bard 
of Avon 

16-18 1. อ่านออกเสียง
ค าศัพท์และ
ประโยคในบทอ่าน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
2. จับใจความ
ส าคัญ เดา
ความหมายของ
ค าศัพท์จากบรบิท 
บอกรายละเอียด
จากบทอ่าน
เก่ียวกับการศึกษา 
วัฒนธรรม  การ
แสดงออกทางสี
หน้า บุคคล และ
เกมกีฬา  
3. เขียนประโยค
ตอบค าถามและย่อ
หน้าสั้น ๆ แสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน
และเก่ียวกับตนเอง 
4. ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการค้นคว้าและ
น าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ 
 

หน่วยการเรียนรู้นีม้ี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการจับ
ใจความส าคญั โดยที่
นักเรียนจะต้องระบุหัวข้อ
เรื่องและรายละเอียดที่
สนับสนุนใจความส าคัญ 
โดยใช้บทอ่านที่บรรยายกวี
ที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศัพท ์
และส านวนใหม่ ทักษะการ
คิดที่ไดร้ับการพัฒนาควบคู่
กับทักษะการอ่านคือ การ
สรุปย่อ การเชื่อมโยง การ
ตั้งค าถาม และการอนุมาน 
นักเรียนจะไดฝ้ึกการอ่าน
ออกเสียง ฝึกถ่ายทอด
ข้อความตามที่ได้ฟัง และ
เขียนย่อหน้าสั้น ๆ เกี่ยวกับ
บุคคลส าคัญ 
 

3 8 
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ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6. Olympic  

 
16-18 

1. อ่านออกเสียง
ค าศัพท์และ
ประโยคในบท
อ่านตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. จับใจความ
ส าคัญ เดา
ความหมายของ
ค าศัพท์จาก
บริบท บอก
รายละเอียดจาก
บทอ่านเกี่ยวกับ
การศึกษา 
วัฒนธรรม  การ
แสดงออกทางสี
หน้า บุคคล 
และเกมกีฬา  
3. เขียนประโยค
ตอบค าถามและ
ย่อหน้าสั้น ๆ 
แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับ
เรื่องที่อ่านและ
เกี่ยวกับตนเอง 
4. ใช้
ภาษาอังกฤษใน
การค้นคว้าและ
น าเสนอข้อมูล
จากแหล่งการ
เรียนรูต้่าง ๆ 
 

หน่วยการเรียนรู้นีม้ีจุดมุ่งหมาย
ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการจับ
ใจความส าคญั โดยที่นักเรียน
จะต้องระบุหัวข้อเรื่อง และ
รายละเอียดทีส่นับสนุนใจความ
ส าคัญ โดยใช้บทอ่านที่บรรยาย
การปั้นสีหน้าท่ีไม่แสดง
ความรูส้ึกท่ีแท้จริง นักเรียนจะ
ได้เรียนรู้ค าศัพท์และส านวนใหม่
ในบทอ่าน ตลอดจนการใช้
ค าเช่ือมโยงที่ใช้ในการเช่ือม
ข้อความให้สอดประสานกัน  
ทักษะการคิดที่ได้รับการพัฒนา
ควบคู่กับทักษะการอ่าน คือการ
สรุปย่อ การเชื่อมโยง และการ
วิเคราะห์ นักเรียนจะได ้
ฝึกการอ่านออกเสียง ฝึก
ถ่ายทอดข้อความตามทีไ่ด้ฟัง
และเขียนย่อหน้า
สั้น ๆ เกี่ยวกับการปั้นสีหนา้ไม่
แสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง 
 
 

3 9 

              สอบกลางภาคเรยีน  20 
              สอบปลายภาคเรียน  30 

  คะแนนระหว่างภาคเรียน  50 
              รวม 20 100 
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ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
ภาษาจีนเบื้องต้น  1 จ 21201                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1                   เวลา 20  ช่ัวโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
  

เรียนรู้ระบบการออกเสียงในภาษาจีน (ระบบ PINYIN)  การฟังและอ่านออกเสียงพยัญชนะ 
สระ  วรรณยุกต์และการประสมค า  กฎและหลักเกณฑ์การน าไปใช้ตามระบบสัทอักษรจีน 

ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ภาษาท่าทาง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  เข้าใจค าสั่งใน
ห้องเรียน  รวมทั้งมีทักษะในการอ่านค า  กลุ่มค า  ประโยคง่ายๆ   

น าความรู้ทางภาษาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาเพ่ือให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
ใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีน (汉语拼音)  
2.   อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ผันเสียงวรรณยุกต์และประสมค าได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่าน
และออกเสียงในระบบสัทอักษร 
3.   เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน โครงสร้าง และล าดับขีด 
4.   เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง ค า วลี ส านวน ประโยคง่ายๆ และ
น าไปใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด   4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1 จ21201                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 1               เวลา  20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบเสียง
ภาษาจีน 

拼音 

1.นักเรียนสามารถออก
เสียงพยัญชนะ สระ 
ภาษาจีนได้ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถเข้า
ใจความแตกต่างของ
พยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต์ ระหว่าง
ภาษาจีนและภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 

สัทอักษรเป็นพ้ืนฐาน 
การออกเสียงภาษาจีน 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
พยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต์ ที่ผู้เรียนควร
ได้รับการฝึกฝนให้
คล่องแคล่วเพ่ือที่จะ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
สนทนาโดยใช้ภาษา
ง่ายๆได้อย่างถูกต้อง 
 

7 20 

2 สวัสดี  

 你好! 

1.นักเรียนสามารถออก
เสียงค าศัพท์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถพูด 
สนทนา ทักทายด้วย
ประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3.นักเรียนสามารถแนะน า
ตัวเองแบบง่ายได้ 

การทักทายโดยใช้ภาษา
ง่ายๆในการสนทนานั้น
ผู้เรียนควรได้รับการ
ฝึกฝนให้คล่องแคล่ว 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ัง
เข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทย
และจีนโดยทั่วไป 
 

5 20 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 เพ่ือนของฉัน 

(我的同学) 

1.นักเรียนสามารถพูด
ค าศัพท์และ ประโยคที่
เกี่ยวกับการแสดง
ความชื่นชม การแสดง
ความขอบคุณ  ได้
ถูกต้อง 
 

การแสดงความชื่นชม  
การกล่าวขอบคุณ 
ที่ผู้เรียนควรได้รับ 
การฝึกฝนให้เกิด 
ความคล่องแคล่ว 
เนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นที่
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 
 สอบปลายภาคเรียน 1 20 
 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
ภาษาจีนเบื้องต้น  2 จ 21202                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                    เวลา 20  ช่ัวโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
  

เรียนรู้ระบบการออกเสียงในภาษาจีน (ระบบ PINYIN)  การฟังและอ่านออกเสียงพยัญชนะ 
สระ  วรรณยุกต์และการประสมค า  กฎและหลักเกณฑ์การน าไปใช้ตามระบบสัทอักษรจีน 

ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทางในเรื่องที่เก่ียวกับตนเอง  เข้าใจค าสั่งใน
ห้องเรียน รวมทั้งมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ   

น าความรู้ทางภาษาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาเพ่ือให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
ใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีน (汉语拼音)  
2.   อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ผันเสียงวรรณยุกต์และประสมค าได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่าน
และออกเสียงในระบบสัทอักษร 
3.   เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน โครงสร้าง และล าดับขีด 
4.   เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง ค า วลี ส านวน ประโยคง่ายๆ และ
น าไปใช้  
      อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 
 
รวมทั้งหมด   4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
     รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 2  จ21202                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2            เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ตัวเลขและผลไม้ 

数 和水果  

1.นักเรียน
สามารถแสดง
ความต้องการ
ได้ 
2.นักเรียน
สามารถนับและ
ใช้ตัวเลขได้ 

จ านวนนับและหน่วย
จ านวนนับเป็นทักษะ
ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียน 
ควรได้รับการฝึกฝนให้เกิด
ความคล่องแคล่ว เนื่องจาก
เป็นสิ่งจ าเป็นที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6 20 

2 สัตว์ที่ฉันชอบ 

我喜欢 

动物 

1.นักเรียน
สามารถบอกชื่อ
ของสัตว์ชนิด
ต่างๆได้ 
2.นักเรียน
สามารถแสดง
ความรู้สึกชื่น
ชอบสัตว์ชนิด
ต่างๆได้ 

การเรียนรู้เรื่องสัตว์นั้นถือ
เป็นการเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
สามารถจับต้องและสัมผัส
ได้จริง และปลูกฝังให้
นักเรียนรักสัตว์ และ
สามารถบอกได้ว่าตนเอง
รู้สึกชอบหรือไม่ชอบสัตว์
ประเภทใดได้อย่างถูกต้อง 
 

6 20 

3 ใบหน้าของฉัน 

我的相貌 

1.นักเรียน
สามารถบอก
ลักษณะรูปร่าง
หน้าตาของ
ตนเองและ
บุคคลอื่นได้
อย่างถูกต้อง 

ลักษณะภายนอกของ
ร่างกายนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
ที่นักเรียนควรจะรู้จักท้ัง
ค าศัพท์และสามารถบอก
ลักษณะหน้าตาของตนเอง
ให้ผู้อื่นทราบได้ โดยใช้รูป
ประโยคอย่างง่าย 
 

6 20 

สอบกลางภาคเรียน 1 20 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 21203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรยีนที่ 1                         เวลา 40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างที่เพ่ิมขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ พูดสื่อความเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษา ในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพ่ือเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2. ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3. เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
4. เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 

 
รวมทั้ง 4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  จ21203  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พินอิน 

拼音 

2.ฟังประโยค
สนทนาภาษาจีน
จากบทสนทนา
และข้อความ
สั้นๆแล้วเข้าใจ
ได้ 
3. เขียนค าศัพท์
และประโยค
ภาษาจีนด้วย
ตัวสัทอักษรและ
ตัวอักษรจีนได้
อย่างถูกต้องตาม 
หลักภาษา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้การอ่าน
ออกเสียงพินอินของภาษาจีน
ได้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระบบเสียงภาษาจีน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
สะกด การถ่ายถอดหรือการ
ทับศัพท์ในภาษาจีนได้ 

9 15 

2 จ านวนนับ 

汉
hàn

语
yǔ

的
de

数
shù

字
zì

 

2.ฟังประโยค
สนทนาภาษาจีน
จากบทสนทนา
และข้อความ
สั้นๆแล้วเข้าใจ
ได้ 
3. เขียนค าศัพท์
และประโยค
ภาษาจีนด้วย
ตัวสัทอักษรและ
ตัวอักษรจีนได้
อย่างถูกต้องตาม 
หลักภาษา 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียน 
2. มีความคล่องแคล่วในการ
ฝึกอ่าน ตัวเลข จ านวนนับ 
สนทนาประโยค 
ภาษาจีนอย่างง่าย ๆ 
3. สามารถนับตัวเลข
ภาษาจีนจ านวนได้ 
4. อ่านวัน สัปดาห์และเดือน
เป็นภาษาจีนได้ 

9 15 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 การทักทาย 

问
wèn

 候
hòu

 
 

1.มีความรู้  
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
เทศกาล วัน
ส าคัญ  วิถชีีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ชาวจีน 
4.เข้าใจ
วัฒนธรรมจีน
และไทย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้กล่าวค า
ทักทายเป็นภาษาจีนได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
สนทนาที่เก่ียวกับการทักทาย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ไวยากรณ์อย่างง่ายๆที่
เกี่ยวกับการทักทายเป็น 
ภาษาจีนได้ 

10 15 

4 
 

ลาก่อน 

再
zài

见
jiàn

 
 

 
 

1.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
เทศกาล วัน
ส าคัญ  วิถชีีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ชาวจีน 
4.เข้าใจ
วัฒนธรรมจีน
และไทย 
 

 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถกล่าว
ลา กล่าวทักทายและสนทนา
ประโยคง่ายๆ ได้ 
教     学     重 
jiào    xué    zhòng 
点 
diǎn 
2.วิธีอ่านและวิธีเขียนจ านวน
ขีดภาษาจีน 
3.การกล่าวทักทายกันในแต่
ละช่วงเวลาตอนเช้า ตอนบ่าย 
ตอนเย็น 

 

10 15 

สอบกลางภาคเรียน 1 20 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
จ 21204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรยีนที่ 2                       เวลา 40 ช่ัวโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างที่เพ่ิมขึ้น ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ  
พูดสื่อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษา ในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพ่ือเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ  ภายใน
สถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2. ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3. เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษร และตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
4. เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 4  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  จ21204 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40 ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 คุณชื่ออะไร 

你
nǐ

叫
jiào

什
shén

么
me

名
míng

字
zì

 

 

 

 
 

2.ฟังประโยค
สนทนาภาษาจีน
จากบทสนทนา
และข้อความสั้นๆ
แล้วเข้าใจได้ 
3. เขียนค าศัพท์
และประโยค
ภาษาจีนด้วย
ตัวสัทอักษรและ
ตัวอักษรจีนได้
อย่างถูกต้องตาม 
หลักภาษา 
 

1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนภาษาจีน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
สนทนาสื่อสารภาษาจีนที่
เกี่ยวกับการถาม 
ตอบชื่อ แนะนาตัวเองว่าเป็น
คนประเทศไหนได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ไวยากรณ์อย่างง่ายๆที่
เกี่ยวกับการถามตอบ 
แนะน าตนเอง การใช้ค า
สรรพนามเรียกคนใน
ครอบครัวเป็นภาษาจีนได้ 
 

9 15 

2 ขอบคุณ 

谢
xiè

谢
xiè

 

 

1.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
เทศกาล วันส าคัญ  
วิถชีีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีน 
4.เข้าใจวัฒนธรรม
จีนและไทย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
กล่าวค าขอบคุณเป็น
ภาษาจีนได้ 
2. ผู้เรียนสามารถกล่าวค า
ขอบคุณตามสถานการณ์ต่าง 
ๆและเหมาะสมได้ 
3.การใช้ค าว่า   

谢
xiè

谢
xiè

、不
bú

谢
xiè

、 

多
duō

谢
xiè

、身
shēn

体
tǐ

 

 

 

9 15 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ขอโทษ/ขออภัย

对
duì

不
bu

起
qǐ

 

 

1.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
เทศกาล วันส าคัญ  
วิถชีีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีน 
4.เข้าใจวัฒนธรรม
จีนและไทย 
 

1. ผู้เรียนสามารถกล่าวคาขอ
โทษเป็นภาษาจีนได้ 
2. ผู้เรียนสามารถถามตอบ
ภาษาจีนที่สุภาพแสดงถึง
มารยาทสังคมได้ 
3.การสนทนาเกี่ยวกับการ 

ขอโทษ ขออภัย 请
qǐng

问
wèn

 

、对
duì

不
bu

起
qǐ

 

、没
méi

关
guān

系
xi

 

、的
de

、不
bù

 

9 15 

4 ได้ไหม 

可
kě

以
yǐ

吗
ma

？  

2.ฟังประโยค
สนทนาภาษาจีน
จากบทสนทนา
และข้อความสั้นๆ
แล้วเข้าใจได้ 
3. เขียนค าศัพท์
และประโยค
ภาษาจีนด้วย
ตัวสัทอักษรและ
ตัวอักษรจีนได้
อย่างถูกต้องตาม 
หลักภาษา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อ 
หาในบทเรียนภาษาจีนและ
อ่านได้คล่อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ประโยคจากค าศัพท์ใน
บทเรียนได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ไวยากรณ์อย่างง่ายๆ ที่
เกี่ยวกับการสนทนาเป็น 
ภาษาจีนได้ 

9 15 

สอบกลางภาคเรียน 1 20 

สอบปลายภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
 ภาษาจีนเบื้องต้น 3        จ 22201           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1                 เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

เรียนรู้ค าศัพท์อย่างง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  สถานการณ์ใกล้ตัว   เข้า
ใจความเหมือนและ ความแตกต่าง ของภาษาและวัฒนธรรมของไทยกับจีน       

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร  มีส่วนร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีนและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความ
บันเทิงโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     และ
ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
  
 
1.  ฟังค าศัพท์ภาษาจีนแล้วเข้าใจ 
2.  ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจ 
3.  สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
4.  สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
5.  พูดประโยครูปแบบต่างๆได้ 
6.  อ่านพยางค์และแปรเสียงวรรณยุกต์ได้ตามกฎเกณฑ์ 
7.  อ่านค าท่ีก าหนดให้ทั้งในตัวสัทอักษรและรูปอักษรจีนได้ 
8.  ประสมเสียง และสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จากตารางผสมเสียง และอ่านออกเสียงได้ 
9.  เขียนค าศัพท์ภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
10.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน โครงสร้าง และล าดับขีด 
 
รวมทั้ง 10 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3  จ22201                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 1      เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ครอบครัวของฉัน 

我的家庭  

1.นักเรียนสามารถพูด
ค าศัพท์และ ประโยคที่
เกี่ยวกับครอบครัวได้
ถูกต้อง 
 

ครอบครัวเป็นเรื่องที่
ส าคัญมากส าหรับ
นักเรียนทุกคน ฉะนั้น
การเรียนการสอน
ภาษาจีนนักเรียนจึงควร
ได้เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว 
สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัว ด้วยค าศัพท์
และรูปภาพได้ 
 

6 20 

2 ห้องของฉัน 

我的房间 

1.นักเรียนเรียนรู้
ค าศัพท์สิ่งต่างๆใน
ห้องนอนและในบ้านได้ 
2.นักเรียนสามารถบอก
ต าแหน่งของสิ่งของ
ต่างภายในห้องได้ 

เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่ง
ที่ของทั่วๆไป และบอก
ต าแหน่งที่ตั้งของของ
นั้นๆ  ผู้เรียนควรได้รับ
การฝึกฝนให้คล่องแคล่ว 
เพ่ือที่จะได้สามารถ
สื่อสารในสถานการณ์
นอกห้องเรียนได้และน า
ภาษาไปใช้สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

6 20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 โรงเรียนของฉัน 

我的学校 

1.นักเรียนได้เรียนรู้
ค าศัพท์อุปกรณ์ 
การเรียน 
2.นักเรียนสามารถ
กล่าวค าขอโทษ 
การตอบรับและ 
การปฏิเสธการแสดง
ความเป็นเจ้าของ 

เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
อุปกรณ์การเรียน และ
สามารถกล่าวค าขอโทษ
การตอบรับ และ 
การปฏิเสธ  การบอก
ข้อมูลของตัวเองเป็น
พ้ืนฐานที่ผู้เรียนควร
ได้รับการฝึกฝนให้
คล่องแคล่ว เพื่อที่จะได้
สามารถสื่อสารใน
สถานการณ์นอก
ห้องเรียนได้และน าภาษา
ไปใช้สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 
 สอบปลายภาคเรียน 1 20 
 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
 ภาษาจีนเบื้องต้น 4   จ 22202             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

เรียนรู้ค าศัพท์อย่างง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  สถานการณ์ใกล้ตัว   เข้า
ใจความเหมือนและ ความแตกต่าง ของภาษาและวัฒนธรรมของไทยกับจีน       

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร  มีส่วนร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีนและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความ
บันเทิงโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     และ
ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
  
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังค าศัพท์ภาษาจีนแล้วเข้าใจ 
2.  ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจ 
3.  สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
4.  สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
5.  พูดประโยครูปแบบต่างๆได้ 
6.  อ่านพยางค์และแปรเสียงวรรณยุกต์ได้ตามกฎเกณฑ์ 
7.  อ่านค าท่ีก าหนดให้ทั้งในตัวสัทอักษรและรูปอักษรจีนได้ 
8.  ประสมเสียง และสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จากตารางผสมเสียง และอ่านออกเสียงได้ 
9.  เขียนค าศัพท์ภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
10.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน โครงสร้าง และล าดับขีด 
 
รวมทั้ง 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 4  จ22202                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2                       เวลา 20  ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 

ล าดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เชื้อชาติ
และ
สถานที่
เกิด 
（国

籍与

出生

地） 

1.นักเรียนสามารถ
บอกเชื้อชาติและ
สถานที่เกิดได้ 
2.นักเรียนสามารถ 
บอกเพศได้ 

การบอกข้อมูลของตนเอง
เกี่ยวกับเชื้อชาติและสัญชาติ
ได้และถามข้อมูลของผู้อื่นได้
นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้
นักเรียนกล้าแสดงออก และ
สนทนาได้อย่างถูกต้อง 

6 20 

2 อายุ 
“年龄” 
-ปีนี้ฉัน
อายุ 12 

1.นักเรียนสามารถ
ถามและบอกอายุได้
อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถ 
บอกเวลาเป็นปี ค.ศ.
ได้ 

การถามอายุนั้นท าให้นักเรียน
สามารถจดจ าค าศัพท์เกี่ยวกับ
ตัวเลขและสามารถสนทนากับ
บุคคลอื่นได้ถูกต้องตาม
มารยาทสังคม และกาลเทศะ  

6 20 

3 อาหาร
และ
เครื่องดื่ม 
“食品

与 
饮品” 
-คุณชอบ
กินอะไร 

1.นักเรียนสามารถ
แสดงการเชื้อเชิญได้ 
2.นักเรียนสามารถ
บอกชื่ออาหารและ
เครื่องดื่มที่พบบ่อยๆ
ได้อย่างถูกต้อง 

การบอกความต้องการของ
ตนเองในเรื่องอาหารและ
เครื่องดื่มได้นั้น ท าให้นักเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสามารถ
สนทนากับชาวจีนได้ถูกต้อง 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
จ 22203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2  ภาคเรียนที่ 1                       เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างที่เพ่ิมขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ พูดสื่อความเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษา และเลือกใช้ภาษา สื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้   เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพ่ือเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ  ภายใน
สถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.  ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.  สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกต้อง  

และจับใจความส าคัญได้ 
4.  เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
5. เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  จ22203  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  40 ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สั่ง ขอร้องและ
เสนอแนะ 

命
mìng

令
lìng

请
qǐng

求
qiú

和
hé

建
jiàn

议
yì

 

 

2.ฟังประโยค
สนทนาภาษาจีน
จากบทสนทนา
และข้อความสั้นๆ
แล้วเข้าใจได้ 
3.สามารถอ่าน
และเข้าใจ
ความหมายบท
สนทนาข้อความ
เรื่องสั้นได้ถูกต้อง  
และจับใจความ
ส าคัญได้ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจและอ่านสัญลักษณ์ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพูด
ขอร้องและขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ประโยคจากค าศัพท์ใน
บทเรียนได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ไวยากรณ์อย่างง่ายๆที่
เกี่ยวกับการสนทนา การ 
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเป็น
ภาษาจีนได้ 
 

9 15 

2 เวลา   

时
shí

间
jiān

 

 

2.ฟังประโยค
สนทนาภาษาจีน
จากบทสนทนา
และข้อความสั้นๆ
แล้วเข้าใจได้ 
3.สามารถอ่าน
และเข้าใจ
ความหมายบท
สนทนาข้อความ
เรื่องสั้นได้ถูกต้อง  
และจับใจความ
ส าคัญได้ 
 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อ 
หาในบทเรียน 
2. เข้าใจค าศัพท์ที่เก่ียวกับ
เวลา 
3. สนทนาเก่ียวกับเวลาอย่าง
ง่ายๆได้ 

9 15 



132 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3  

อาหาร 

饮
yǐn

食
shí

 

 

4.เขียนค าศัพท์
และประโยค
ภาษาจีนด้วย
ตัวสัทอักษรและ
ตัวอักษรจีนได้
อย่างถูกต้องตาม 
หลักภาษา  
5.เข้าใจวัฒนธรรม
จีนและไทย 

1. ผู้เรียนสามารถถามตอบ
ในเรื่องรสชาติของอาหารได้ 
2. ผู้เรียนสามารถถามตอบ
ในเรื่องประเภทของอาหาร 
ผลไม้และเครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ ได้ 
3. ผู้เรียนสามารถถามตอบ
ในเรื่องการใช้อุปกรณ์
เครื่องครัวได้ 

9 15 

4 ครอบครัว 

家
jiā

庭
tíng

 
 

1.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
เทศกาล วันส าคัญ  
วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีน 
5.เข้าใจวัฒนธรรม
จีนและไทย 

1.ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนและ 
อ่านได้คล่อง 
2.ผู้เรียนสามารถใช้คาศัพท์
ในวิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับ
ครอบครัวได้ 
3.ผู้เรียนสามารถถามตอบ
สนทนาโดยใช้ประโยคจาก
ค าศัพท์ในบทเรียนได้ 

9 15 

สอบกลางภาคเรียน 1 20 

สอบปลายภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
จ 22204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2  ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างที่เพ่ิมขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ พูดสื่อความเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษา ในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้  เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพ่ือเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ  ภายใน
สถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วันส าคัญ  

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2. ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3. สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกต้อง  

และจับใจความส าคัญได้ 
4. เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษร และตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
5. เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 
รวมทั้ง 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  จ22204  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  40 ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สุขภาพ 

身
shēn

体
tǐ

 
 

2.ฟังประโยค
สนทนาภาษาจีน
จากบทสนทนา
และข้อความสั้นๆ
แล้วเข้าใจได้ 
 

1. ค าศัพทแ์ละส านวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการถามตอบ
เกี่ยวกับสุขภาพ อาการ
เจ็บป่วย และการไปพบ
แพทย์ 
2. ค าศัพท์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย 
อาการเจ็บป่วยต่างๆ โรค
ต่างๆเป็นต้น 

9 15 

2 อาชีพ 

职
zhí

业
yâ

 

3.สามารถอ่าน
และเข้าใจ
ความหมายบท
สนทนาข้อความ
เรื่องสั้นได้ถูกต้อง  
และจับใจความ
ส าคัญได้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการถามตอบ
เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง
และผู้อ่ืน 

9 15 

3 1วันของฉัน 

我
wǒ

的
de

一
yì

天
tiān

 

4.เขียนค าศัพท์
และประโยค
ภาษาจีนด้วย
ตัวสัทอักษรและ
ตัวอักษรจีนได้
อย่างถูกต้องตาม 
หลักภาษา  
 

1.บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ เรื่องราว ตาม
ความสนใจของตนเอง  
2.พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
3.พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ใน
ห้องเรียนได้ 
 

9 15 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 วนันีอ้ณุภมูิ
เทา่ไหร่ 

今天气温

多少度 

 1.บอกความหมายของ
ค าศัพท์เก่ียวกับกิจวัตรประ 
จ าวันและอากาศได้  
2 นักเรียนอ่านค าศัพท์
เกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน
และอากาศได้ 

9 15 

สอบกลางภาคเรียน 1 20 

สอบปลายภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 จ 23201                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1          เวลา  20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 

 
เรียนรู้ค าศัพท์อย่างง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ปฏิบัติ

ตามค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  สถานการณ์ใกล้ตัว   เข้า
ใจความเหมือนและ ความแตกต่าง ของภาษาและวัฒนธรรมของไทยกับจีน       

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร  มีส่วนร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีนและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความ
บันเทิงโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     และ
ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
และเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังค าศัพท์ภาษาจีนจากบทเรียนแล้วเข้าใจได้ และสามารถบันทึกเสียงนั้นๆด้วยตัวสัทอักษร  
    และตัวอักษรจีนได้ 
2.  ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาแล้วเข้าใจ 
3.  สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
4.  สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนระดับต้นได้ 
5.  สามารถอ่านและรู้วิธีการออกเสียงและความหมายตัวอักษรจีนและสัทอักษรได้ 
6.  สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกต้อง 
7.  เขียนเสียงและค าศัพท์ของภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
8.  เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 
9.  เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาจีน 
10.  เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 
รวมทั้ง 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 5  จ23201      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 1              เวลา 20 ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
   

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลา 
“时间” 
-เวลาที่ 
กรุงเทพฯคือ 
สองทุ่ม 
 

1.นักเรียนเข้าใจและ
สามารถบอกวันเวลา
และช่วงเวลาในวันหนึ่ง
ได้ถูกต้อง 

การเรียนรู้เรื่องเวลานั้น
นักเรียนจะต้องสามารถบอก
เวลาและเรียงล าดับ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง  
 

6 20 

2 กิจกรรม
ประจ าวัน 

1.นักเรียนสามารถ 
บอกกิจวัตรประจ าวัน 
ของตนเองได้ 
2.นักเรียนเข้าใจและ
สามารถบอกวันเวลา
และช่วงเวลาได้ 

การเรียนรู้เรื่องเวลานั้น
นักเรียนจะต้องสามารถบอก
เวลาและเรียงล าดับ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

6 20 

3 ชั่วโมงเรียน 
และสัปดาห์
เรียน 

1.นักเรียนสามารถบอก
ชื่อรายวิชาแต่ละวิชาได้
ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถบอก
วันต่างๆได้ 

การเรียนรู้เรื่องเวลานั้น
นักเรียนจะต้องสามารถบอก
เวลาและเรียงล าดับ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 
 สอบปลายภาคเรียน 1 20 
 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 จ 23202                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2               เวลา  20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 

 
เรียนรู้ค าศัพท์อย่างง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ปฏิบัติ

ตามค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  สถานการณ์ใกล้ตัว   เข้า
ใจความเหมือนและ ความแตกต่าง ของภาษาและวัฒนธรรมของไทยกับจีน       

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร  มีส่วนร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีนและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความ
บันเทิงโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     และ
ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
และเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังค าศัพท์ภาษาจีนจากบทเรียนแล้วเข้าใจได้ และสามารถบันทึกเสียงนั้นๆด้วยตัวสัทอักษร  
    และตัวอักษรจีนได้ 
2.  ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาแล้วเข้าใจ 
3.  สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
4.  สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนระดับต้นได้ 
5.  สามารถอ่านและรู้วิธีการออกเสียงและความหมายตัวอักษรจีนและสัทอักษรได้ 
6.  สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกต้อง 
7.  เขียนเสียงและค าศัพท์ของภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
8.  เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 
9.  เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาจีน 
10.  เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 
รวมทั้ง 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 6 จ23202                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ 2 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 วันที่  
วันเทศกาล 
และวันเกิด 

1.นักเรียนสามารถบอก
ชื่อเทศกาลที่ส าคัญได้ 
2.นักเรียนสามารถอวย
พรวันเกิดได้ 

เทศกาลส าคัญต่าง ๆ นั้น
ท าให้นักเรียนรู้ถึง
ความส าคัญ          
ความเหมือนและ
แตกต่างของวัฒนธรรม
ไทยและจีน รวมไปถึง
การพูดค าอวยพรต่างๆ
ให้ถูกต้องตรงตาม
เทศกาล วัน และเวลา  
 

6 20 

2 เมืองและ
อากาศ 
“城市与

天气” 
 

1.นักเรียนสามารถบอก
สภาพอากาศได้ถูกต้อง 
2.นักเรียนเข้าใจและ
สามารถใช้ค าศัพท์ที่
เกี่ยวกับอากาศได้ 

สภาพอากาศในแต่ละวัน
แต่ละประเทศนั้นก็
เปลี่ยนแปลงและ
แตกต่างกันออกไปตาม
ฤดูกาล ฉะนั้นนักเรียน
ควรได้เรียนรู้ถึงค าศัพท์
และการบรรยายสภาพ
อากาศ การสอบถาม
ข้อมูลสภาพอากาศเป็น
ภาษาจีน ได้ถูกต้อง 
 

6 20 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 สิ่งก่อสร้างและ
ต าแหน่งที่ตั้ง 

1.นักเรียนสามารถบอก
ทิศทางได้ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถถาม
ทางได้ถูกต้อง 
 

สิ่งก่อสร้างต่างๆของไทย
และจีนนั้นมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปและ
ต าแหน่งที่ตั้งของ
สิ่งก่อสร้างทั้งของไทย
และจีนมีทั้งส่วนที่
คล้ายกันและแตกต่างกัน 
เช่น บ้านเรือนไทยของ
ประเทศไทยและบ้านซื่อ
เหอหยวนของประเทศ
จีน โดยนักเรียนจะ
เรียนรู้โดยการใช้รูปภาพ 
และบัตรค าประกอบการ
เรียน 
 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
จ 23203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างที่เพ่ิมขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ พูดสื่อความเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษา ในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้   เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพ่ือเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ  ภายใน
สถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกต้อง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
6.   เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  จ23203  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ครอบครัว   1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการถามตอบ
เกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

9 15 

2 เธอเป็นคนชาติ
ไหน 

你
nǐ

是
shì

哪
nǎ

儿
er

国
guó

人
rãn

 

 1. ค าศัพท์และประโยค
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการถาม
เพ่ือท าความรู้จักเช่น คุณ
คือคนชาติไหน,ฉันเป็นคน
ไทย เป็นต้น 

9 15 

3 คุณชอบสีอะไร

你
nǐ

喜
xǐ

欢
huan

什
shãn

么
me

颜
yán

色
sâ

 

 1.สามารถออกเสียง
ค าศัพท์ รวมทั้งประโยค
สนทนาเรื่องสีเป็น
ภาษาจีนได้ 
2.สามารถบอก
ความหมายของค าศัพท์ 
รวมทั้งประโยคสนทนา
เรื่องสีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาจีนได้ 
3.สามารถเขียนค าศัพท์ 
รวมทั้งประโยคสนทนา
เรื่องสีเป็นภาษาจีนได้ 
พร้อมทั้งแทนเสียงใน
ระบบพินอินได้ 
 
 
 

9 15 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   
4. สามารถอธิบายสีของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นภาษาจีน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  

4 การบอกทิศทาง 
และ การถามทาง 

 เพ่ือให้เรียนรู้จักค าศัพท์
ส านวน โครงสร้างพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการบอกทิศทาง 
การถามทาง และสามารถ
บอกที่ตั้งของสถานที่
ต่างๆ และถามที่ตั้งของ
สถานที่ตา่งๆ ที่ต้องการ
ทราบได้ 

9 15 

สอบกลางภาคเรียน 1 20 

สอบปลายภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 23204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 6         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  ภาคเรียนที่ 2                     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

    
ฝึกการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างที่เพ่ิมขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ

สั้นๆ พูดสื่อความเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษา ในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้   เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพ่ือเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ  ภายใน
สถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  

วันส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกต้อง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา  
6.   เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  จ23204      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การตอบรับและ
ปฏิเสธ การอวยพร
ในโอกาสต่างๆ 

1.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล วันส าคัญ  วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวจีน 
 

1. ค าศัพท์และส านวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเชื้อ
เชิญร่วมงาน การตอบรับ
และปฏิเสธ การอวยพร
ในโอกาสหรือเทศกาล
ต่างๆ 
2. ค าศัพท์เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ
ของจีน 

 

9 15 

2 ประเพณี 

传
chuán

统
tǒng

节
jiã

日
rì

 

4. สามารถอ่านและ
เข้าใจความหมายบท
สนทนาข้อความเรื่องสั้น
ได้ถูกต้อง และจับ
ใจความส าคัญได้ 
6. เข้าใจ 
วัฒนธรรมจีนและไทย 
 

1. ค าศัพท์และส านวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเชื้อ
เชิญร่วมงาน การตอบรับ
และปฏิเสธ การอวยพร
ในโอกาสหรือเทศกาล
ต่างๆ 
2. ค าศัพท์เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ
ของจีน 
 

9 15 

3 อาหาร การสั่ง
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

5.เขียนค าศัพท์และ
ประโยคภาษาจีนด้วย
ตัวสัทอักษรและตัวอักษร
จีนได้อย่างถูกต้องตาม 
หลักภาษา  
6. เข้าใจวัฒน 
ธรรมจีนและไทย 
 

ค าศัพทเ์กี่ยวกับ อาหาร 
ผลไม ้และ เครื่องดื่ม 
ส านวนเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถึงประเภทของ
อาหาร และ เครื่องดื่ม
ต่างๆ 

9 15 
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ล าดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 งานอดิเรก กีฬา 
และกิจกรรม 

2.ฟังประโยคสนทนา
ภาษาจีนจากบทสนทนา
และข้อความสั้นๆแล้ว
เข้าใจได้ 
3. สามารถสนทนา
โต้ตอบโดยใช้ภาษาจีน
กลางได้ 
 
 

1. ค าศัพท์และส านวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการถาม
ตอบเกี่ยวกับความชอบ 
งานอดิเรก กีฬา และ 
กิจกรรม 
2. ค าศัพท์เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับงานอดิเรกและ
กีฬาประเภทต่างๆ 

9 15 

สอบกลางภาคเรียน 1 20 

สอบปลายภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายโครงสร้างรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 21201  ภาษาญี่ปุ่น           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  1.0  หน่วย เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาค    
 

ศึกษาวิธีการอ่านและเขียนตัวอักษร ฮิระงะนะวรรค あーは และตัวโรมันจิ ซึ่งเป็น
ตัวอักษรพ้ืนฐานส าหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ล าดับการเขียน โครงสร้างตัวอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน 
ส านวนที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ และการทักทายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย 

เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 

ผลการเรียนรู้  
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนตัวอักษรญี่ปุ่น และค าศัพท์ 
2.  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาเบื้องต้น 
3. เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 ญ 21201                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1     เวลา  40 ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
   

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1-2 
(1-4) 

หน่วยที่ 1  ลักษณะทั่วไป
เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น 
1.1 รูปแบบตัวอักษร 
1.2 เสียงพ้ืนฐานในภาษาญี่ปุ่น 
1.3 การอ่านเสียงโรมาจิ 

-แนะน าจุดประสงค์การเรียน 
-บอก อธิบายถึงขอบเขตการเรียนรู้ 
-วางเงื่อนไขข้อตกลงในการเรียน                
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูสาธิตแนะน าตัวเอง 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
 - ครูสรุปรูปแบบส านวนการแนะน าตัว 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกการแนะน าตัว  
- นักเรียนแนะน าตัวเอง 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

3-10 
(5-20) 

บทที่ 2 ตัวอักษรฮิระงะนะ 
วรรค あーさ 
2.1 อักษรวรรค あ 
2.2 อักษรวรรคか 
2.3 อักษรวรรคが 
2.4 อักษรวรรคさ 
2.5 อักษรวรรคざ 
2.6 แบบฝึกทบทวน อักษร
วรรคあーさ 
2.7 ส านวนค าทักทายพ้ืนฐาน 1 

- นักเรียนอ่านตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 
- ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสนทนา 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

11-20 
(21-40) 

หน่วยที่ 3 ตัวอักษรฮิระงะนะ 
วรรค たーは 
3.1 อักษรวรรค た 
3.2 อักษรวรรคだ 

- นักเรียนตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
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3.3 อักษรวรรคな 
3.4 อักษรวรรคは 
3.5 อักษรวรรคば 
3.6 อักษรวรรคぱ 
3.7 แบบฝึกทบทวน อักษร
วรรคたーは 
3.8 ส านวนค าทักทายพ้ืนฐาน 2 

- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 
- ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสนทนา 

ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ญ 21202  ภาษาญี่ปุ่น 2               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  1.0  หน่วย เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาค    
 

ศึกษาวิธีการอ่านและเขียนตัวอักษร ฮิระงะนะวรรค まーん และตัวโรมันจิ ซึ่งเป็น
ตัวอักษรพ้ืนฐานส าหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ล าดับการเขียน โครงสร้างตัวอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน 
ส านวนที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ และการทักทายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย 

เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟัง พดู อ่าน เขียนตัวอักษรญี่ปุ่น และค าศัพท์ 
2.  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาเบื้องต้น 
3. เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น 2  ญ 21202                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2       เวลา  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
   

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1-2 
(1-4) 

บทที่ 1 ตัวอักษรฮิระงะนะ 
วรรค まーん 
1.1 อักษรวรรค ま 
1.2 อักษรวรรคや 
1.3 อักษรวรรคら 
1.4 อักษรวรรคわをん 
1.5 แบบฝึกทบทวน อักษร
วรรคまーん 
1.6 ประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 

-แนะน าจุดประสงค์การเรียน 
-บอก อธิบายถึงขอบเขตการเรียนรู้ 
-วางเงื่อนไขข้อตกลงในการเรียน                
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
- นักเรียนอ่านตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 
- ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสนทนา 
 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
 

3-6 
(5-12) 

หน่วยที่ 2 อักษรเสียงพิเศษ  
2.1 เสียง つ เล็ก 
2.2 เสียงยาว 
2.3 เสียง やゆよ เล็ก 
2.7 แบบฝึกทบทวน อักษรเสียง
พิเศษ 
2.8 ประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 

- นักเรียนอ่านตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 
- ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสนทนา 
 
 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

6-10 
(13-20) 

บทที่ 3 ตัวอักษรคะตะคะนะ 
วรรค アーサ 
3.1 อักษรวรรค ア 
3.2 อักษรวรรคカ 
3.3 อักษรวรรคガ 
3.4 อักษรวรรคサ 
3.5 อักษรวรรคザ 
3.6 แบบฝึกทบทวน อักษร
วรรคアーサ 

- นักเรียนตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 
- ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสนทนา 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
 

10-14 
(21-28) 

หน่วยที่ 4 ตัวอักษรคะตะคะนะ 
วรรค ターハ 
4.1 อักษรวรรค タ 
4.2 อักษรวรรคダ 
4.3 อักษรวรรคナ 
4.4 อักษรวรรคハ 
4.5 อักษรวรรคバ 
4.6 อักษรวรรคパ 
4.7 แบบฝึกทบทวน อักษร
วรรคターハ 

- นักเรียนตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 
- ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสนทนา 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

15-18 
(29-36) 

บทที่ 5 ตัวอักษรคะตะคะนะ 
วรรค マーン 
5.1 อักษรวรรค マ 
5.2 อักษรวรรคヤ 
5.3 อักษรวรรคラ 
5.4 อักษรวรรคワ ヲ 

ン 
5.5 แบบฝึกทบทวน อักษร

- นักเรียนตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
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วรรคマーン - ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
19-20 
(37-40) 

หน่วยที่ 6 อักษรเสียงพิเศษ  
2.1 เสียง ツ เล็ก 
2.2 เสียงยาว 
2.3 เสียง ヤユヨ เล็ก 
2.7 แบบฝึกทบทวน อักษรเสียง
พิเศษ 

- นักเรียนตัวอักษรทั้งหมดตามครู 
- ครูใช้บัตรภาพตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษร 
- ครูใช้บัตรภาพค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียน
จดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ 
- ครูสอนค าทักทายพ้ืนฐาน 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสนทนา 
 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 22201  ภาษาญี่ปุ่น 3               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  1.0  หน่วย เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาค    
 

ศึกษาส านวนและโครงสร้างประโยคเพ่ือสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการแนะน าตัวเองและถามชื่อ
ผู้อื่น  การพูดคุยเก่ียวกับเบอร์โทรศัพท์ พูดคุยเกี่ยวกับชื่อเมืองหรือย่านที่อยู่อาศัย งานอดิเรก การ
ถามตอบเรื่องเวลา ครอบครัว การสนทนาเกี่ยวกับโรงเรียน และอาหารการกิน โครงสร้างประโยค
บอกเล่า ค าถาม ปฏิเสธ  ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย 

เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึก 
2.  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3  ญ 22201                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1      เวลา 40  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
   

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1-3 
(1-6) 

หน่วยที่ 1   
こはるです。よ

ろしく。 
 

-แนะน าจุดประสงค์การเรียน 
-บอก อธิบายถึงขอบเขตการเรียนรู้ 
-วางเงื่อนไขข้อตกลงในการเรียน                
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูสาธิตแนะน าตัวเอง 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
 - ครูสรุปรูปแบบส านวนการแนะน าตัว 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกการแนะน าตัว  
- นักเรียนแนะน าตัวเอง 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

4-5 
(7-10) 

หน่วยที่ 2 
でんわばんごう

は なんばんで

すか。 

- นักเรียนทบทวนตัวเลข 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกถามตอบเกี่ยวกับเบอร์
โทรศัพท์ 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

6-7 
(11-14) 

หน่วยที่ 3   
なんねんせいで

すか。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
 - ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับชั้นปีที่เรียน 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเกี่ยวกับชั้นปีที่
เรียน  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

8-9 
(15-18) 

หน่วยที่ 4   
どこに すんで

いますか。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเกี่ยวกับถ่ินที่อยู่
อาศัย  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

10-11 
(19-22) 

 
 
 
 
 

หน่วยที่ 5   
しゅみは なん

ですか。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
 - ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับงานอดิเรก 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

12-13 
(23-26) 

 

หน่วยที่ 6   
なんじですか。 
 
 

- นักเรียนทบทวนตัวเลข 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์เวลานาฬิกา 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับงานเวลา 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเกี่ยวกับเวลา  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

14-15 
(27-30) 

 

หน่วยที่ 7   
きょうだいが 

いますか。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับครอบครัว 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

16-17 
(31-34) 

 

หน่วยที่ 8   
たいいくは か

ようびですか。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับวิชาเรียน 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

18-20 
(35-40) 

 

หน่วยที่ 9   
すうがくは な

んじから なん

じまでですか。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับเวลาเรียน 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเกี่ยวกับเวลาเรียน  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ญ 22202   ภาษาญี่ปุ่น 4             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  1.0  หน่วย เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาค    
 

ศึกษาส านวนและโครงสร้างประโยคเพ่ือสนทนาเกี่ยวกับเรื่องกีฬา ความชอบ การบอก
ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งของ การเดินทาง การโดยสารยานพาหนะ การบอกประสบการณ์ การสอบถามอายุ 
การบอกความต้องการ ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย 

เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึก 
2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 4  ญ 22202                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2                  เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
 

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1-3 
(1-6) 

หน่วยที่ 1   
サツカーガ す

きです。 

-แนะน าจุดประสงค์การเรียน 
-บอก อธิบายถึงขอบเขตการเรียนรู้ 
-วางเงื่อนไขข้อตกลงในการเรียน                
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
 - ครูสรุปรูปแบบส านวนการชอบ/ไม่ชอบ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึก  
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

4-5 
(7-10) 

หน่วยที่ 2 
すてきな とけ

ですね。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับการชื่นชม 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกถามตอบ 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

6-7 
(11-14) 

หน่วยที่ 3  
 かばんの なか

に なにが あ

りますか。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกสิ่งที่มีอยู่ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
 

8-9 
(15-18) 

หน่วยที่ 4   
うみへ いきま

す。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกเกี่ยวกับ
การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
 

10-11 
(19-22) 

 
 
 
 
 

หน่วยที่ 5   
じてんしゃで 

きます。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
 - ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับการเดินทางด้วยยานพาหนะ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา  
 

1. สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2. การบันทึกและท าใบงาน 
3. ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

12-13 
(23-26) 

 

หน่วยที่ 6   
だれと します

か。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการการบอกผู้ที่
กระท ากริยาร่วม 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา   
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

14-15 
(27-30) 

 

หน่วยที่ 7   
さくらを みた 

ことが ありま

すか。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับประสบการณ์ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา  
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

16-17 
(31-34) 

 

หน่วยที่ 8   
12さいです。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับอายุ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

18-20 
(35-40) 

 

หน่วยที่ 9   
せんせいに な

りたいです。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกสิ่งที่
อยากจะเป็น 
 - นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา  
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  ญ 23201  ภาษาญี่ปุ่น 5            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  1.0  หน่วย เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาค    
 
 

ศึกษาส านวนและโครงสร้างประโยคเพ่ือสนทนาเกี่ยวกับความชอบ การบอกความต้องการ 
การเดินทาง  สนทนาเกี่ยวกับครอบครัว  การกินอาหาร กิจวัตรประจ าวัน ศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น  

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย 

เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึก 
2.  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
วิชา  ภาษาญี่ปุ่น 5 รหัสวิชา ญ 23201             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
 

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1-3 
(1-6) 

หน่วยที่ 1   
アイスクリーム 
が すきです。 
 

-แนะน าจุดประสงค์การเรียน 
-บอก อธิบายถึงขอบเขตการเรียนรู้ 
-วางเงื่อนไขข้อตกลงในการเรียน                
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูใช้บัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกชอบ/ไม่
ชอบ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกการสนทนา ชอบ/ไม่
ชอบ 
- นักเรียนบอกสิ่งที่ชอบ /ไม่ชอบ 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

4-5 
(7-10) 

หน่วยที่ 2 
へやに なにが 

ありあすか。  
 

- ครูใช้บัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกว่า 
มี/ ไม่มี 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกการสนทนาการบอกว่า 
มี/ไม่มี 
- นักเรียนพูดบรรยายภาพเพ่ือบอกสิ่งที่ 
มี/ไม่มี 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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6-7 
(11-14) 

หน่วยที่ 3   
どこへ いきた

いいですか。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบ
เกี่ยวกับความต้องการ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับความต้องการ 
- นักเรียนแสดงบทบาทสุมมติ 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

8-9 
(15-18) 

หน่วยที่ 4   
うなどんが た

べて みたいい

です。 
 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
 - นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกความ
คาดหวัง 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเกี่ยวกับการบอก
ความคาดหวัง 
- นักเรียนพูดบอกความคาดหวัง 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

10-11 
(19-22) 

 
 
 
 
 

หน่วยที่ 5  
 かぞくは 5にん
です。 
 

- นักเรียนทบทวนตัวเลข 
- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท ์
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพื่อให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพดูตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบรรยายเร่ือง
สมาชิกในครอบครัว 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนพูดบรรยายเก่ียวกับสมาชิก
ครอบครัวของตนเอง 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

12-13 
(23-26) 

 

หน่วยที่ 6  
 たいいくが す

きです。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนพูดบรรยายเกี่ยวกับวิชาเรียน 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

14-15 
(27-30) 

 

หน่วยที่ 7 
パンを たべま

す。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์อาหาร และ
ค ากริยา 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบโครงสร้างประโยค กริยา
ที่มีกรรมมารองรับ 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนพูดบรรยายเกี่ยวกับอาหาร 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

16-17 
(31-34) 

 

หน่วยที่ 8 
 どこで たべま

すか。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบโครงสร้างประโยคที่มีตัว
บ่งชี้สถานที่ในการท ากริยา 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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18-20 
(35-40) 

 

หน่วยที่ 9 
  ６じに おきま

す。 

- นักเรียนทบทวนตัวเลข 
- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์เกี่ยวกับเวลา 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนา
เพ่ือให้นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัว
ละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบโครงสร้างประโยคที่บอก
เวลา 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนพูดบรรยายภาพ 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 23202  ภาษาญี่ปุ่น 6             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  1.0  หน่วย เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาค    
 

ศึกษาส านวนและโครงสร้างประโยคเพ่ือสนทนาเกี่ยวกับโรงเรียน การซื้อสินค้า การอวยพร
วันเกิด การชักชวน การบอกเล่าสิ่งที่ได้กระท า ความชอบ การบอกความต้องการ ศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น  

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย 
เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึก 
2.  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชา  ภาษาญี่ปุ่น 6  ญ 23202                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                   เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
   

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1-3 
(1-6) 

หน่วยที่ 1   
としょかんは 

どこですか。 
 

-แนะน าจุดประสงค์การเรียน 
-บอก อธิบายถึงขอบเขตการเรียนรู้ 
-วางเงื่อนไขข้อตกลงในการเรียน                
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูใช้บัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกสถานที่ของ
ห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกการสนทนา  
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

4-5 
(7-10) 

หน่วยที่ 2  
いちばん すき

です。 

- ครูใช้บัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกสิ่งที่ชอบ
ที่สุด 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกการสนทนาการบอกสิ่งที่
ชอบที่สุด 
- นักเรียนพูดเพ่ือบอกสิ่งที่ ชอบที่สุด 
 
 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

6-7 
(11-14) 

หน่วยที่ 3   
いくらですか。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการถามตอบเกี่ยวกับ
ราคาสินค้า 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาถามตอบเกี่ยวกับ
ราคาสินค้า 
- นักเรียนแสดงบทบาทสุมมติ 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

8-9 
(15-18) 

หน่วยที่ 4   
けいたいでんわ

が ほしいで

す。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย 
 - นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการบอกสิ่งที่อยากได้ 
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเกี่ยวกับการบอกสิ่ง
ที่อยากได้ 
- นักเรียนพูดบอกสิ่งที่อยากได้ 
 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

10-11 
(19-22) 

 
 
 
 
 

หน่วยที่ 5   
たんじょうびは 

いつですか。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบส านวนการพูดเกี่ยวกับวัน
เกิด 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนพูดเก่ียวกับวันเกิด 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

12-13 
(23-26) 

 

หน่วยที่ 6   
トイレへ いっ

ても いいです

か。 
 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
ครูสรุปรูปแบบโครงสร้างประโยคการขอ
อนุญาต การตอบรับ/ปฏิเสธ 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

14-15 
(27-30) 

 

หน่วยที่ 7   
カラオケに い

きませんか。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
 - ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบโครงสร้างประโยคการ
ชักชวนผู้อ่ืน การตอบรับ/ปฏิเสธ 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

16-17 
(31-34) 

 

หน่วยที่ 8  
あかるい ひと

が すきです。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์ 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 
- ครูสรุปรูปแบบโครงสร้างประโยคพูด
เกี่ยวกับลักษณะของคนท่ีชอบ 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
4.การปฏิบัติกิจกรรม 
 

18-20 
(35-40) 

 

หน่วยที่ 9   
やすみに えい

がを みまし

た。 

- ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์เกี่ยวกับเวลา 
- ครูใช้บัตรภาพตัวละครและสนทนาเพ่ือให้
นักเรียนเดาและจดจ าความหมาย  
- นักเรียนช่วยกันพูดตามบัตรภาพตัวละคร   
- นักเรียนฟังคลิปเสียง และพูดตาม 

1.สังเกต สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.การบันทึกและท าใบงาน 
3.ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา 
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- ครูสรุปรูปแบบโครงสร้างประโยคที่เก่ียวกับ
สิ่งที่ได้กระท ามาแล้ว 
- นักเรียนบันทึกและท าใบงาน 
- นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนา 

4. การปฏิบัติกิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


