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ความน า 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เป็นสาระการเรียนรูพ้ื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียน
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส 
เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรบั บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจ
ของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรยีนรู้ตามความเหมาะสม 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการจดัหลักสูตรว่าด้วยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคตทิี่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณต์่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวฒันธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค ์ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สกึและความคดิเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและ
ความคดิเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยา่งเหมาะสม   
 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น การใช้ภาษาตา่งประเทศในการ
เชื่อมโยงความรูก้ับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาตา่งประเทศในสถานการณ์ตา่งๆ  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดจดัการศึกษา ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตามศกัยภาพและด าเนินการน าหลักสตูรสู่การปฏิบัติในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องสร้างความมั่นใจตอ่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู้ตัวชีว้ัดและเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนดไว้ในหลักสตูร  เพื่อให้บรรลตุามเจตนารมณ์ดังกล่าวโรงเรียนจึง
ต้องออกแบบหลักสูตรให้คลอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช ้ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานอันเป็นความ
คาดหวังที่ก าหนดไวร้่วมกันในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกจากนั้นหลักสูตรโรงเรียนยังต้อง
สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการของชุมชน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเกิดความรกัความผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน  มีบทบาท
ในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาตติ่อไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขียน 
 
สาระท่ี 2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 
 
สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น และเป็น

พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
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คุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จะตอ้งมีคุณภาพดังนี ้

1.  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าทีฟ่ังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
นิทาน  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า  

2.  พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   ใช้ค าสั่ง   ค าขอร้อง   และให้ค าแนะน า  
พูด /เขียนแสดงความต้องการ   ขอความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  

3.  พูด /เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด /เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว  4. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันส าคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

5.  บอกความเหมือน  / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดตา่งๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาตา่งประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตา่งระหวา่งเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับ
ของไทย   

6. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู ้และ
น าเสนอด้วยการพดู/การเขียน 

7.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
8.   ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
9.  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม   เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

10.  ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม   (Compound Sentences)  สื่อความหมายตาม
บริบทต่างๆ 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

การจดัเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวทิยา ได้จดัโครงสร้างเวลาเรียนโดยใช้กรอบของ
โครงสรา้งเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

การจดัโครงสร้างเวลาเรยีนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพิ่มเตมิ ทางโรงเรียน 
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่จะเปิดรายวิชาเพิ่มเติม 
ให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ 
ชุมชน จะเห็นได้จาก รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนได้จัดหลักสตูรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศกึษา 2565-2567 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจดัหลักสูตรทั้งหมด 4 แผนการเรียน คือ แผนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-ภาษา จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-สังคม จ านวน 1 ห้องเรียน และ
แผนศิลป์-อาชีพ  จ านวน 1 ห้องเรียน  โดยได้จดัรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นตามแผนการเรียน เพื่อให้
นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และตามความถนัดของนักเรียน ดังโครงสรา้งเวลาเรียน
ดังต่อไปน้ี 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 (6นก.) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 120 120 120 360 
รายวชิา/กิจกรรมที ่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละ 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง 
 

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 
ชั่วโมง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ป ี

ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2 นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม     
ฟิสิกส์   120 (3นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 400 (10 นก.) 
เคมี  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
ชีววิทยา  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 360 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 20 (0.5 นก) 80 (2 นก) - 100 (2.5 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ (จีน) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1นก) 120 (3 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ (อังกฤษ) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2นก) 240 (6 นก.) 
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 820 (20.5 นก.) 840 (21 นก.) 680 (17 นก.) 2,340 (58.5 นก.) 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 1,520 1,320 4,340 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค31205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 1  80/2.0 ค31205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 2 80/2.0 
ว31201 ฟิสิกส์ 1  60/1.5 ว31202 ฟิสิกส์ 2 60/1.5 
ว31221 เคมี 1 60/1.5 ว31222 เคมี 2 60/1.5 
ว31241 ชวีวิทยา 1 60/1.5 ว31242 ชวีวิทยา 2 60/1.5 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 40/1.0 ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
อ31203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 40/1.0 
จ31201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1 20/0.5 จ31202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 40/1.0 I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 

(Communication  and Presentation) 40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
 สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
  - I30903 IS3 การน าความรู ้ 
    ไปใช้บริการสังคม (Social      
    Service Activity)  

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน 

65 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 735 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 765 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ   

             และออกแบบ 2  
20/0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ค32205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 3 80/2.0 ค32206 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 4 80/2.0 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 80/2.0 ว32202  ฟิสิกส ์4 80/2.0 
ว32221 เคมี 3 60/1.5 ว32222 เคมี 4 60/1.5 
ว32241 ชวีวิทยา 3 60/1.5 ว32242 ชวีวิทยา 4 60/1.5 
ว32261 โลกดาราศาสตร์ และ
อวกาศ 3 

40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
4 

40/1.0 

ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 40/1.0 
จ32201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3 20/0.5 จ32202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4 20/0.5 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค33205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 5 80/2.0 ค33206 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 6  80/2.0 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 60/1.5 ว33202 ฟิสิกส์ 6 60/1.5 
ว33221 เคมี 5 60/1.5 ว33222 เคมี 6 40/1.0 
ว33241 ชีววิทยา 5 60/1.5 ว33242 ชีววิทยา 6 40/1.0 
ว33261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6 40/1.0 
อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 40/1.0 
จ33201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5 20/0.5 จ33202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6 20/0.5 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ช่ัวโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 560 (14 นก.) 560 (14 

นก.) 
520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม     
ภาษาไทย 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 480 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 ( 2.5 นก.) 160 ( 4 นก.) 40 ( 1 นก.) 300 (7.5 นก.) 
พลศึกษา 40 (1 นก.) 40 ( 1 นก.) 80 ( 2 นก.) 160 (4 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาจีน) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 240 (6 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 720 (18นก.) 

การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 700 (17.5 
นก.) 

680 (17 
นก.) 

600 (15 นก.) 1,980 (49.5 นก.) 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,360 1,240 3,980 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 
1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31203 วรรณคดีมรดก 80/2.0 ท31202 การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 80/2.0 
อ31201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1 

40/1.0 อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น2 

40/1.0 

อ31203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 40/1.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 40/1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2 
40/1.0 

  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก  40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเล่ย์บอล 20/0.5 
จ31203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 1 40/1.0 จ31204 ภาษาจีนและวฒันธรรม 2 40/1.0 
I30201 IS1 การศกึษาคน้คว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
- I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้   
  บริการสังคม(Social Service    
  Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 675 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 705 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32203 คีตวรรณกรรม 80/2.0 ท32204 ประวัติวรรณคดี 80/2.0 
อ32201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 40/1.0 อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 40/1.0 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 40/1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร4 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตระกร้อ 20/0.5 
จ32203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 3 40/1.0 จ32204 ภาษาและวัฒนธรรม 4 40/1.0 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

2 
40/1.0 

ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33201 หลักภาษาไทย 80/2.0 ท33203 การแต่งค าประพันธ ์ 80/2.0 
อ33201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
5 

40/1.0 อ33202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น 6 

40/1.0 

อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 40/1.0 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5 40/1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

6 
40/1.0 

ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
จ33203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 5 40/1.0 จ33204 ภาษาจีนและวฒันธรรม 6 40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-สังคม 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ป ี

ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม     
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 (2.5นก.) 160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 340 (7.5 นก.) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
สังคมศึกษา 
 

360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 440 (11 นก.) 1160 (29 นก.) 

การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 660 (15นก.) 640 (16นก.) 640 (16นก.) 1,940 (48.5 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-สังคม 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,340 1,320 1,280 3,940 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค31203 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1  40/1.0 ค31204 คณติศาสตร์ทัว่ไป 2 40/1.0 
ส31241 นิติศาสตร์เบ้ืองต้น 1 80/2.0 ส31242 นิติศาสตร์เบื้องต้น 2 80/2.0 
ส31243 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 1 60/1.5 ส31244 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 2 60/1.5 
ส31245 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 40/1.0 ส31246 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียน

โปรแกรม 1 
20/0.5 

ว31282 การออกแบบสรา้งงาน 3 มิติ  40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
I30201 IS1 การศกึษาค้นคว้าและสรา้ง
องค์ความรู้ (Research and knowledge 
Formation) 

40/1.0 

I30202 IS2  
การสื่อสารและการน าเสนอ  
(Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บรกิารสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 655 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 685 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค32203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 3 40/1.0 ค32204 คณติศาสตร์ทัว่ไป 4 40/1.0 
ส32241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส32242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส32243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส32244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส32245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส32246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ว32282  การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตะกร้อ 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 5 40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป  6 40/1.0 
ส33241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส33242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส33243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส33244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส33245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส33246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ส33239 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้1 40/1.0  ส33240 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้2  40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 300/7.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้/

กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม     
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 (2.5นก.) 160 (4นก.) 40 (1นก.) 300 (7.5 นก.) 
การงานอาชพี 400 (10นก) 400 (10นก) 320 (8นก) 1120 (28นก) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 780 (19.5 นก.) 760 (19 นก.) 600 (15 นก.) 2,140 (53.5 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,460 1,440 1,240 4,140 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และ
ออกแบบ 1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค31203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 1 40/1.0  ค31204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
ง31271 งานก่อสร้าง 1  80/2.0 ง31272 งานก่อสร้าง 2  80/2.0 
ง31281 งานธรุกิจ 1 40/1.0 ง31282 งานธรุกิจ 2 40/1.0 
ง31268 เศรษฐกิจพอเพยีง 1 40/1.0 ง31270 เศรษฐกิจพอเพยีง 2 40/1.0 
ง31262 ขนมไทย 1 40/1.0 ง31266 ขนมไทย 2 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
ศ31201 วาดเส้น1(วิชาเลือกเสรี )  

40/1.0 
ศ31202 วาดเส้น 2 (เลือกเสรี)  

40/1.0 ศ31203 ขับร้องเพลงไทย-สากล (วิชาเลือกเสรี ) ศ31205 ดนตรีไทย (เลือกเสรี ) 
ศ31204 ดนตรีสากล1 (วิชาเลือกเสรี) ศ31206 ดนตรีสากล 2 (เลือกเสรี ) 
I30201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 40/1.0 

I30202 IS 2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/19.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บรกิารสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 715 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 745 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ  และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค32203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 3 40/1.0 ค32204  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 4 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
ง32271 งานไม้ 1 80/2.0 ง32272 งานไม้ 2 80/2.0 
ง32285 งานบัญชีเบื้องต้น 1 40/1.0 ง32286 งานบัญชีเบ้ืองต้น 2 40/1.0 
ง322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 
ง32264 อาหารจานเดียว 1 40/1.0 ง32269 อาหารจานเดียว 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 ตะกร้อ 20/0.5 
ศ32201 ศิลปะประดิษฐ์   

40/1.0 
ศ32202  ภาพการต์ูนประกอบเรื่อง  

40/1.0 ศ32203 การขับร้องเพลงไทย–สากล 1 ศ32204 การขับร้องเพลงไทย–สากล 2 
ศ32205 ปฏิบัติดนตรีสากล 1  ศ32206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 5  40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 6   40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
ง33271 งานเชื่อม 1 80/2.0 ง33272 งานเชื่อม 2 80/2.0 
ง33281 งานบัญชี 1 40/1.0 ง33282 งานบัญชี 2 40/1.0 
ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 
ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 
ศ33201 การวาดภาพดว้ยสีน้ า 1  ศ33205 การวาดภาพดว้ยสีน้ า 2  
ศ33202 การขับร้องเพลงไทย-สากล 3  ศ33206 การขับร้องเพลงไทย-สากล 4  
ศ33203 ปฏิบัติดนตรีสากล 3  ศ33207 ปฏิบัติดนตรีสากล 4  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ภาคเรียนที่ 1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง1.0 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2   จ านวน 40 ชั่วโมง1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ภาคเรียนที่ 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3   จ านวน 40 ชั่วโมง1.0 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4   จ านวน 40 ชั่วโมง1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ภาคเรียนที่ 1 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5   จ านวน 40 ชั่วโมง1.0 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6   จ านวน 40 ชั่วโมง1.0 หน่วยกิต 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

รายวิชาเพิ่มเติมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกโครงสร้าง) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ภาคเรียนที่ 1                             

อ31201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1                       2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                       2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ31207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  1                                3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
อ31209 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
อ31211 ทักษะการสือ่สาร 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ31201 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ31203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 1 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 

ภาคเรียนที่ 2    
อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2     2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2                               2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ31208 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  2                                  3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
อ31210 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
อ31212 ทักษะการสือ่สาร 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ31202 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ31204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม2 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
ภาคเรียนที่ 1    

อ32201  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3     2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3   2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ32207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  3  3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 

                 อ32209 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
อ32211 ทักษะการสือ่สาร 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 ช.ม. /สปัดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ32201 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 3 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ32203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม3 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 

ภาคเรียนที่ 2    
อ32202  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4     2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4  2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ32208 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  4  3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
อ32212 ทักษะการสือ่สาร 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ32202 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 4 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ32204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม4 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
ภาคเรียนที่ 1    
                 อ33201  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 5    2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
                 อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5   2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
                 อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
                 อ33207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  5  3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
                 อ33211 ทักษะการสือ่สาร 5 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
                 จ33201 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 5 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
                 จ33203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม5 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
ภาคเรียนที่ 2    

อ33202  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 6    2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6  2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
อ33208 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  6  3 ช.ม. /สัปดาห์/ 60 ช.ม./ ภาค 
อ33212 ทักษะการสือ่สาร 6 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ33202 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 6 1 ช.ม. /สัปดาห์/ 20 ช.ม./ภาค 
จ33204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม6 2 ช.ม. /สัปดาห์/ 40 ช.ม./ ภาค 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
 
     ปฏิบัติตามค าแนะน า   ค าชี้แจง  ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง
ตามหลักการอา่น อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสือ่ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆที่อา่น  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์  ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอยา่งประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง  เรื่องทีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกลต้ัว ประสบการณ์  สถานการณ ์ตา่งๆ  เลือกและใช้
ค าขอร้องให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย พดูและแสดงความตอ้งการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ 
ขอและให้ข้อมูลในสถานการณต์่างๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว  ข้อมูล  
เหตุการณ์ใกลต้ัวและเรื่องราวในท้องถิ่น  เลือกใชภ้าษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับ
บุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา  อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ตลอดจนประเพณตีลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่าง
เหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสรา้งส านวนประโยค  ความเชือ่ 
วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นความรู้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 โดยใช้ทักษะ  กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย  การฝกึปฏิบัติตามสถานการณ์
ต่างๆ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด  ความเข้าใจ  เห็น
คุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  สามารถใช้ใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น  รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสือ่และแหล่งเรียนรู้ต่าง แล้ว
น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การศกึษาต่อ และประกอบอาชีพได้อยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านยิมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชีว้ัด 
ต 1.1.ม.4/1 - ม.4/4   ต 1.2.ม.4/1 - ม.4/5   ต 1.3.ม.4/1 - ม.4/3   ต 2.1.ม.4/1 - ม.4/3    
ต 2.2.ม.4/1 - ม.4/2   ต 3.1.ม.4/1   ต 4.1.ม.4/1    ต 4.2.ม.4/1 - ม.4/2     
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วดั 
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โครงสร้างรายวิชา อ 31101 รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Family Histories ต 1.1 ม.4/1  
ต 1.1 ม.4/2  
ต 1.1 ม.4/3  
ต 1.1 ม.4/4 
ต 1.1 ม.4/5 
ต 1.2 ม.4/1 
ต 1.2 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/5 
ต 1.3 ม.4/1 
ต 1.3 ม.4/2  
ต 2.1 ม.4/1 
ต 2.1 ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/3 
ต 2.2 ม.4/1  
ต 2.2 ม.4/2    
ต 4.1 ม.4/1 
ต 4.2 ม.4/2 

การเรียนรู้เรื่องครอบครัวคือสิ่งใกล้
ตัวที่สามารถขยายขอบเขตไปหาสิ่ง
สิ่งที่อยู่ไกลตัว เพื่อผู้เรียนจะได้น าไป
ประยุกต์ใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ผู้ เรียนจะเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
ครอบครัว ฟังการออกเสียงค าศัพท์
กริยาเคลื่อนไหว เขียนบรรยายตาม
โครงสร้างภาษาที่ก าหนด  รวมทั้ง
ฝึกฝนการใช้ค าพูดในการถามตอบ
การขอข้อมูลเพิ่มเติม และฝึกการ
ออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้อง 
 

10 15 

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

พูดถามตอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวัยรุ่น
โดยใช้โครงสร้าง Present perfect 
tense อ่ า น  ฟั ง  แ ละพู ดบร รยาย
บทความเรื่องอารมณ์ความรู้สึกส่วน
บุคคล อ่านข้อความเกี่ยวกับความชื่น
ชอบและความใฝ่ฝันของวัยรุ่น ฟังและ
บทสนทนาพูดคุยของวัยรุ่นท่ีโรงเรียน
ซึ่งมีลักษณะการใช้ส านวนภาษาอังกฤษ 
และเขียนบทสนทนาเพื่อแสดงบทบาท
สมมติการเชิญชวนจากสิ่งท่ีอ่านมาโดย
ใช้ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทาง
ภาษาท่ีก าหนด 
 

15 20 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

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

พูดถามตอบเกี่ ย วกั บอวั ยวะของ
ร่างกาย ฟังบทอ่านนักกีฬาว่ายน้ าพารา
ลิมปิค อ่านบทความเรื่องความท้าทาย
ของแต่ละคน เขียนบรรยายความท้า
ทายท่ีเกิดขึ้นกับตนเองโดยใช้โครงสร้าง
ท่ีก าหนดให้ เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนการ
รักษาอาการเจ็บป่วย ตลอดจนฟังบท
สนทนาท่ีพูดถึงการเกิดอุบัติเหตุ อีกท้ัง
ฟังและเรียนรู้ส านวนท่ีใช้ในบทสนทนา
ลั กษณะนี้  ฝึ กบทสนทนาการคุ ย
โทรศัพท์ ออกเสียงค าภาษาอังกฤษ
ตามโครงสร้างทางภาษา  
 

15 15 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
 
     ปฏิบัติตามค าแนะน า   ค าชี้แจง  ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง
ตามหลักการอา่น อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสือ่ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆที่อา่น  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์  ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอยา่งประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง  เรื่องทีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกลต้ัว ประสบการณ์  สถานการณ ์ตา่งๆ  เลือกและใช้
ค าขอร้องให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย พดูและแสดงความตอ้งการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ 
ขอและให้ข้อมูลในสถานการณต์่างๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว  ข้อมูล  
เหตุการณ์ใกลต้ัวและเรื่องราวในท้องถิ่น  เลือกใชภ้าษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับ
บุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา  อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ตลอดจนประเพณตีลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่าง
เหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสรา้งส านวนประโยค  ความเชือ่ 
วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นความรู้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 โดยใช้ทักษะ  กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย  การฝกึปฏิบัติตามสถานการณ์
ต่างๆ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด  ความเข้าใจ  เห็น
คุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  สามารถใช้ใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น  รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสือ่และแหล่งเรียนรู้ต่าง แล้ว
น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การศกึษาต่อ และประกอบอาชีพได้อยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านยิมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชีว้ัด 
ต 1.1.ม.4/1 - ม.4/4   ต 1.2.ม.4/1 - ม.4/5   ต 1.3.ม.4/1 - ม.4/3   ต 2.1.ม.4/1 - ม.4/3    
ต 2.2.ม.4/1 - ม.4/2   ต 3.1.ม.4/1   ต 4.1.ม.4/1    ต 4.2.ม.4/1 - ม.4/2     
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วดั 
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โครงสร้างรายวิชา อ 31102 รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 It’s a mystery ต 1.1 ม.4/2  
ต 1.1 ม.4/3  
ต 1.1 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/1 
ต 1.2 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/5 
ต 1.3 ม.4/1 
ต 1.3 ม.4/2  
ต 1.3 ม.4/3  
ต 2.1 ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/3 
ต 2.2 ม.4/2    
 

พูดถามตอบเกี่ยวกับส านวนแสดง
อารมณ์ อ่านและฟังเกี่ยวกับเรื่องลึกลับ 
อีกท้ังร่วมเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องท่ี
อ่าน ฝึกฝนการเขียนบรรยายรูปภาพ  
เรียนรู้ค าศัพท์ท่ีเป็นค าคุณศัพท์และค า
วิเศษณ์ ตลอดจนการพูดท่ีมีการใช้ค า
สรรพนาม ท้ังฟังและเรียนรู้ค านามนับ
ได้และค านามนับไม่ได้ ฝึกบทสนทนา
การแสดงความประหลาดใจ และออก
เสียงค าภาษาอังกฤษตามโครงสร้างทาง
ภาษา  
 

10 15 

2 Space : the final 
frontier 

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

พูดถามตอบ และอ่านบทความเรื่อง
อวกาศและชีวตินักบินอวกาศเขียน
บรรยายบทสัมภาษณ์โดยใช้
โครงสรา้งที่ก าหนดให้ เรยีนรู้ค าศัพท์
เรื่องอวกาศและตวัเลขที่มีค่ามาก 
ตลอดจนฟังบทสนทนาทีพู่ดถึง
ภาพยนตร์ไซไฟเพี่ยวกับอวกาศ อีง
ทั้งฟังและเรียนรู้ส านวนที่ใช้ในบท
สนทนาแสดงความเห็นดว้ยและไม่
เห็นด้วย ฝึกบทสนทนาของบทนี้ 
รวมทั้งเรียนรูก้ารออกเสียงค า
ภาษาอังกฤษตามโครงสร้างทาง
ภาษา 

15 15 

 
 
 
 
 



47 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 Imagine that! ต 1.1 ม.4/1  
ต 1.1 ม.4/2  
ต 1.1 ม.4/3  
ต 1.1 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/1 
ต 1.2 ม.4/3 
ต 1.2 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/5 
ต 1.3 ม.4/1 
ต 2.1 ม.4/1 
ต 2.1 ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/3 
ต 4.1 ม.4/1 
ต 4.2 ม.4/2 
 

ภาพยนตร์ เรื่องสั้น หนังสือนั้น
จัดเป็นบันเทิงคดีที่ควรเข้าใจถึง
องค์ประกอบ เพื่อให้เรียนรู้ได้มาก
ขึ้นจ าเป็นต้องมีการใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และประโยค รวมทั้งฝึกฝน
พูดถามตอบ และอ่านบทความที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งฟังและเรียนรู้ส านวน
ที่ใช้แสดงความแน่ใจและไม่แน่ใจ 
และฝึกบทสนทนาของบทนี้ รวมทั้ง
การออกเสียงค าภาษาอังกฤษตาม
โครงสรา้งทางภาษา 

15 10 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 31201 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต    

.......................................................................................................................................... 
 

ศึกษาบทอ่าน ฟัง ข้อความ วิเคราะห์รูปแบบและโครงสรา้งประโยค วลีในรูปแบบต่าง ๆ  
การเรียงล าดับค า ความสอดคล้องของประธานและกริยา การใช ้Tense เพื่อให้สามารถเขียนประโยค
และเรื่องราวได้อยา่งถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับจดุประสงค์ตามสถานการณ์
ต่าง ๆ  
 
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายทีฟ่ัง
และอ่าน 

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธก์ับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความทีฟ่ัง
หรืออ่าน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตคีวาม และแสดงความคดิเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พรอ้มทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 31201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. Nouns & Articles ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ประเภทของค านาม 
การใช้ articles ( a, an, 
the ) 

4 10 

2 Verbs ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
มฐ ต4.1 ม .6/1 
  

ค ากริยาประเภทต่าง ๆ  
- Finite Verbs 
- Modal verbs 

6 10 

3. Agreement of Subject 
and Verb 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

Subject Forms 
Simple Tenses 

8 15 

4 Agreement of Pronoun 
and Antecedents 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

Pronouns 4 5 

5 Prepositions and  
Two-Word Verbs   
 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
 ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

Prepositions 
Two-word Verbs 

4 10 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 31201  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6. Direct and Indirect 
Speech 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  

Active and Passive 
Voices 
 

10 10 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 31202 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต    

........................................................................................................................................... 
ศึกษาบทอ่าน ฟัง ข้อความ วิเคราะห์รูปแบบและโครงสรา้งประโยค วลีในรูปแบบต่าง ๆ  

การเรียงล าดับค า ความสอดคล้องของประธานและกริยา การใช้ Tense เพื่อให้สามารถเขียนประโยค
และเรื่องราวได้อยา่งถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับจดุประสงค์ตามสถานการณ์
ต่าง ๆ  
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายทีฟ่ัง
และอ่าน 

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความใหส้ัมพันธก์ับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความทีฟ่ัง
หรืออ่าน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตคีวาม และแสดงความคดิเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พรอ้มทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 2 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. The Use of Connectives ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1 
  

การใช้ค าเชื่อม 
- แสดงความสอดคล้อง 
- แสดงความขัดแย้ง 

4 10 

2 The Use of Tenses ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช้ Tense 6 10 

3. Conditionals and 
Unreal Past 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ประโยคแสดงเงื่อนไข / 
สมมุติ 

8 10 

4 Sentences and Clauses ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต 2.2 ม .6/1  
ต 4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบ, ความแตกต่าง 
และประเภทของ 
Sentences และ Clauses 

8 10 

5 Miscellaneous 
 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ค าที่มักใชผ้ิด 
ค าที่มีความหมายคล้ายกนั 
ส านวนต่าง ๆ  

4 10 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ 31203 รายวิชาภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 
  

ศึกษาบทความ สารคด ีวรรณกรรมนานาชาต ิบันทึกเหตุการณ ์บทอ่านซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคมโลกด้านวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประวัติศาสตร์ 
ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน โดยเน้นการฝึกทกัษะและกลวิธีการอ่านทีห่ลากหลาย การใช้
กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย เพื่อให้สามารถเดาความหมายของค าศพัท์ ระบุ
รายละเอียด จับใจความส าคัญ ระบุวตัถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ เรียงล าดับความ แสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ศึกษาการเขียนในระดับประโยค และระดบัข้อความ เขียนประโยคและ
ข้อความในรูปแบบต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการท างานร่วมกัน  ตระหนักในความส าคัญและมีเจตคตทิี่ดี
ต่อการอ่านและการเขียน   
 
ผลการเรียนรู ้

1. เดาความหมายและตีความหมายค าศพัท์ส านวนได้  
2. ระบรุายละเอียด จับใจความส าคัญ ระบุวตัถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ และ

เรียงล าดับความเรื่องที่อา่นได ้ 
3. สนทนา อภิปราย และแสดงความคดิเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่านได้ 
4. จดบันทึก และสรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได ้
5. เขียนประโยคและข้อความรูปแบบต่างๆ อาท ิรายงานข่าว ข้อความประกาศ ข้อความที่

ส่งให้บุคคลอื่น (message) และความเรียงลักษณะต่างๆ ได ้
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ 
7. มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดตี่อการอ่านและการเขียน 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  31203  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Volcanoes 1. เดาความหมายและ
ตีความหมายค าศพัท์
ส านวนได ้ 
2. ระบรุายละเอียด  
จับใจความส าคัญ  
ระบุวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน อ้างอิงความ และ
เรียงล าดับความเรื่องที่
อ่านได ้ 
3. จดบันทึก และสรุป
เน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 
4. เขียนประโยคและ
ข้อความรูปแบบต่างๆ 
อาท ิรายงานข่าว ข้อความ
ประกาศ ข้อความที่ส่งให้
บุคคลอื่น และความเรียง
ลักษณะต่างๆ ได้ 

- ค าศัพท์และการอา่นสารคดี
เกี่ยวกับภูเขาไฟ และการปฏิบัติ
ตนเมื่อประสบเหตุภูเขาไฟ
ระเบิด  
- การอา่นระบรุายละเอยีด ระบุ
ประธานและกริยาของแต่ละ
ประโยคได้ อ่านจับใจความ
ส าคัญ ค าที่ใช้แทนค าอื่น 
จุดประสงค์ของผู้เขียน และ
ล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน  
- การเขียนประโยคสรุปเรื่องที่
อ่านได ้
- การเขียนข้อความเตือนภัย
เพื่อแจ้งข้อมูล ให้ค าแนะน า
และเหตุผลแก่ผู้อาศัยอยู่บริเวณ
ที่ภูเขาไฟระเบิดได้ 

8 20 

2 Families 1. เดาความหมายและ
ตีความหมายค าศพัท์
ส านวนได ้ 
2. ระบรุายละเอียด  
จับใจความส าคัญ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
อ้างอิงความ และเรียง 
ล าดับความเรื่องที่อ่านได ้ 
3. เขียนประโยคและ
ข้อความรูปแบบต่างๆ 
อาท ิรายงานข่าว ข้อความ
ประกาศ ข้อความที่ส่งให้
บุคคล และความเรียง
ลักษณะต่างๆ ได้ 
 

- ค าศัพท์และการอา่นเรื่อง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เพื่อจับใจความ
ส าคัญ หาข้อมูลเฉพาะ ล าดับ
เหตุการณ ์ระบุส่วนของ
ประโยคที่เป็นสาเหตุและผล  
- การเขียนบรรยายล าดบั
เหตุการณ์  
- การเขียนข้อความเล่า
ประสบการณ์ในอดตีที่นกัเรียน
ประทับใจมากที่สดุได้  
- การเขียน text message 
เพื่อแจ้งสารถึงสมาชิกใน
ครอบครัวได้   

8 20 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 Review 1 1. ระบุรายละเอียด  
จับใจความส าคัญ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
อ้างอิงความ และ
เรียงล าดับความเรื่องที่
อ่านได้  
2. เขียนประโยคและ
ข้อความรูปแบบต่างๆ 
อาทิ รายงานข่าว ข้อความ
ประกาศ ข้อความที่ส่งให้
บุคคลอื่นและความเรียง
ลักษณะต่างๆ ได ้
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ 

- การทบทวนความหมายและ
หน้าที่ของค าศัพท์ที่เรียนไปแล้ว
ในหน่วยที่ 1-2 และน าไปใช้ใน
การค้นคว้าและน าเสนอข้อมูล 
- การอา่นเพื่อวิเคราะห์
โครงสรา้งของข้อมูลที่อ่าน และ 
การเรียงล าดับความ 
- กลวิธีการอา่นอย่างเร็วเพื่อหา
ข้อมูลที่ต้องการ (scanning) 
- กลวิธีการอา่นเพื่อความเข้าใจ 
(key comprehension 
strategy) ของบทอ่านประเภท
เรื่องเล่า (narrative story) 
โดยการเรียงล าดับรายละเอียด
ของบทอ่าน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้น
เรื่อง กลางเรื่อง และท้ายเรื่อง/
ตอนจบของเรื่อง  

4 10 

4 Amazing Feats 1. เดาความหมายและ
ตีความหมายค าศพัท์
ส านวนได ้
2. ระบุรายละเอียด  
จับใจความส าคัญ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
อ้างอิงความ และ
เรียงล าดับความเรื่องที่
อ่านได ้
3. จดบันทึก และสรุป
เน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 
4. เขียนประโยคและ
ข้อความรูปแบบต่างๆ 
และความเรียงลักษณะ
ต่างๆ ได ้
5. มีความตระหนักและมี
เจตคติที่ดตี่อการอา่นและ
การเขียน 

- การใช้ความรู้เดิมเพื่อชว่ยใน
การอา่นแบบคาดการณ ์
(Predicting) 
- การใช้ค านาม และนามวลี 
เสริมข้อมูลค านามที่กล่าวมา
ก่อน 
- การอา่นระบุใจความรวม 
รายละเอียด จุดประสงคข์อง
ผู้เขียน  
- การสรุปเรื่องลงในแผนผัง 
(diagram completion) 
- การเขียนข้อความอธิบาย 
(expository paragraph: 
main idea sentence, detail 
sentences, and summary 
sentence) เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง
ลงในเว็บไซต์การท่องเทีย่ว 
 

8 20 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 Big Ideas 1. ระบุรายละเอียด  
จับใจความส าคัญ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
อ้างอิงความ เรียงล าดับ
ความเรื่องที่อา่นได ้
2. เขียนประโยคและ
ข้อความรูปแบบต่างๆ 
และความเรียงลักษณะ
ต่างๆ ได ้
3. สนทนา อภิปราย และ
แสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
อ่านได ้
4. จดบันทึก และสรุป
เน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 
5. ใช้ภาษาอังกฤษใน 
การค้นคว้าและน าเสนอ
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ 
6. มีความตระหนักและมี
เจตคติที่ดตี่อการอา่นและ
การเขียน 

- กลวิธีการอา่น เพื่อจับใจความ
ส าคัญ ระบุรายละเอียด ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิง
ความ เรียงล าดับความของ
บทความ สารคดี เกี่ยวกบั
วิทยาศาสตร์ และ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี 
- การแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านโดยการใช้
กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่มและการอภิปราย 
- การเขียนในระดับประโยค
และระดับข้อความ เพื่อสื่อ
ความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้ง
กัน ข้อความที่เป็นเหตุและผล  
อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 
และสามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตจริง  
- การเขียนข้อความในรปูแบบ
ของ informative paragraph
น าเสนอความคิด (Big Ideas) 
ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 

8 20 

6 Review 2 1. ระบุรายละเอียด จับ
ใจความส าคัญ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
อ้างอิงความ และ
เรียงล าดับความเรื่องที่
อ่านได ้
2. เขียนประโยคและ
ข้อความรูปแบบต่างๆ 
อาท ิรายงานข่าว ข้อความ
ประกาศ ข้อความที่ส่งให้
บุคคล และความเรียง
ลักษณะต่างๆ ได้ 

- การทบทวนความหมายและ
หน้าที่ของค าศัพท์ที่เรียนไปแล้ว
ในหน่วยที่ 4-5 
- การอา่นระบุรายละเอียด 
(detail) ข้อวินิจฉัย/ ลง
ความเหน็ (inference) และ
ความหมายของค าศพัท์ 
(vocabulary) 
- การเขียนประโยคโดยใช้ 
Simple Present Tense และ 
Simple Past Tense  

4 10 

รวม 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ31204      รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 
  

ฝึกทักษะการอ่าน มีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาบทความต่างๆ
การเดาความหมาย ตีความหมายของค าศัพทส์ านวน เข้าใจและสามารถระบุรายละเอียด จับใจความ
ส าคัญ อ้างอิงความ เรียงล าดับความ สรุปความ และตีความเรื่องที่อ่าน สามารถระบุวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน เรียงล าดับความ แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้สาระอื่นอยา่งมีประสิทธิภาพ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค เขียนประโยคและข้อความใน
รูปแบบต่างๆ การใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย เห็นคุณค่าของการท างาน
ร่วมกัน มีความตระหนักในความส าคัญและมีเจตคติที่ดตี่อการอ่านเขียน ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้

1. เดาความหมาย ตีความหมายค าศพัท์ส านวนได ้ 
2. ระบุรายละเอียด อ้างอิงความ เรียงล าดับความ  
3. จับใจความส าคัญ และสรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้ 
4. วิเคราะห์ความ ระบุวตัถุประสงค์ของผู้เขียน แยกแยะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อความ

ที่เป็นข้อคิดเห็นได้ 
5. สนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่านได้ 
6. เขียนระดับประโยค และย่อหน้าได้ 
7. มีเจตคติที่ดีและมีความตระหนักในความส าคัญของการอา่นและเขียน 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  31204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Striking It Rich 1. เดาความหมาย 
ตีความหมายค าศพัท์
ส านวนได ้ 
2. ระบุรายละเอียด  
อ้างอิงความ  
เรียงล าดับความ  
3. จับใจความส าคัญ และ
สรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้ 
4. เขียนระดับประโยค 
และย่อหน้าได้ 

- การอา่นสารคดีสั้นๆ แล้วระบุ
รายละเอียด (detail) จุดประสงค์
ของผู้เขียน (purpose) ใจความ
ส าคัญ (main idea) และจ าแนก
ข้อมูล (Classification) 
- การเขียนประโยคโดยใช้ Past 
Simple และ Past Continuous 
- การอา่นและเขียนข้อความที่มี
ล าดับเหตุการณ ์
- การเขียนสรุปเรื่องที่อ่านได้ 
- การเขียนรายงานข่าวในรูปแบบ
ของ narrative paragraph 
 

10 25 

2 Killer Plants 1. เดาความหมาย 
ตีความหมายค าศพัท์
ส านวนได ้ 
2. ระบุรายละเอียด อ้างอิง
ความ เรียงล าดับความ  
3. จับใจความส าคัญ และ
สรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้ 
4. วิเคราะห์ความ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
แยกแยะข้อความที่เป็น
ข้อเท็จจริงและข้อความที่
เป็นข้อคิดเห็นได้ 
5. สนทนา อภิปราย และ
แสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
อ่านได ้
 

- การอา่นแบบ scanning เพื่อ
หาข้อมูลเฉพาะ 
- การวิเคราะห์ข้อเท็จจรงิ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชกินเนื้อ 
- การเดาความหมายของ
ข้อความหรือค าโดยใช้บริบท 
- การอา่นจับใจความ และแบ่ง
หมวดหมู่ (Classification) 
- การอา่นจับใจความ และล าดับ
เหตุการณ์ (Sequencing) 
- การใช้ will เพื่อการคาดเดา 
(prediction) เหตุการณท์ี่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต 
- การเขียนบรรยายล าดบั
เหตุการณ์ โดยใช ้then, after 
- การเขียนแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับพืชและสัตว์ทีพ่ึ่งพา
อาศัยกัน 
 

10 25 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชัว่โมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 The Night Sky 1. เดาความหมาย 
ตีความหมายค าศพัท์
ส านวนได ้ 
2. ระบุรายละเอียด อ้างอิง
ความ เรียงล าดับความ  
3. จับใจความส าคัญ และ
สรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้ 
4. วิเคราะห์ความ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
แยกแยะข้อความที่เป็น
ข้อเท็จจริงและข้อความที่
เป็นข้อคิดเห็นได้ 
5. สนทนา อภิปราย และ
แสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
อ่านได ้
6. มีเจตคตทิี่ดีและมีความ
ตระหนักในความส าคัญ
ของการอ่านและเขียน 

- ความหมายของค าศพัท์ที่
สัมพันธ์กับบทอ่าน สารคดีสั้นๆ 
จากสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแสงไฟฟ้า
ที่ท าให้เกิดมลภาวะทางแสงบน
ท้องฟ้าในเวลา  
- การอา่นแบบ skimming เพื่อ
หาใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน 
- การอา่นเพื่อจ าแนก ขอ้เท็จจริง
จากความคิดเห็น 
- การอา่นเพื่อวิเคราะห์โครงสรา้ง
ของข้อมูลที่อ่าน เช่น  
การเรียงล าดับของ ข้อความ 
- การเขียนข้อความแสดงการ
เรียงล าดับข้อมูล 
- การระบุใจความส าคัญ (main 
idea) และใจความสนับสนุน 
(supporting ideas) ของเรื่องที่
อ่านได้     
- การเขียนเรียงความโนม้น้าว 
(persuasive essay) ให้ผู้อ่าน
เห็นด้วยว่า มลภาวะที่กล่าวถึง
เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขในท้องถิ่น 

10 25 

4 The Olympics 1. เดาความหมาย 
ตีความหมายค าศพัท์
ส านวนได ้ 
2. ระบุรายละเอียด อ้างอิง
ความ เรียงล าดับความ  
3. จับใจความส าคัญ และ
สรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้ 
4. วิเคราะห์ความ ระบุ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
แยกแยะข้อความที่เป็น
ข้อเท็จจริงและข้อความที่
เป็นข้อคิดเห็นได้ 
 

การอา่นสารคดีสั้นๆ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกยุคโบราณ (Ancient 
Olympics) และการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกยุคปัจจุบัน (Modern 
Olympics)  
-  การอ่านแบบ skimming  
เพื่อหา key word 
-  การอ่านแบบ scanning เพื่อ
หาข้อมูลเฉพาะ 
- การเดาค าศพัท์จาก ปรบิท 
- การสรุปเรื่องที่อ่านโดยใช้
เหตุผล 

10 25 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 The Olympics 5. สนทนา อภิปราย และ
แสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
อ่านได ้
6. เขียนระดับประโยค 
และย่อหน้าได้ 
7. มีเจตคตทิี่ดีและ 
มีความตระหนักใน
ความส าคัญของการอา่น
และเขียน 
 

เขียนประโยคเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทพีแห่งการเพาะปลูก
ของไทยและเทพีแห่งการ
เพาะปลูกของกรีกได ้  

10 25 

รวม 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
........................................................................................................................................... 
 
 ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูด  โดยฝึกปฏิบัติจรงิตามชั้นตอน และทักษะย่อย 
ของกระบวนการการสื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคมโดยใช ้กระบวนการ
เรียนรู้ทางภาษา ส านวนโครงสรา้งทางภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และ
เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคมเพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อการเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสาร 
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู ้

1. ฟังและพดูสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทกัทาย กลา่วลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย    
การพูด แทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และ
สถานการณต์่าง ๆ ในชวีติประจ าวัน 

2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

3. พูดสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลอง 
4. การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การชมเชย การใช้สีหน้าทา่ทางประกอบการพดู การสัมผัส การโบก
มือ การแสดงความรู้สกึ 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 รหัส อ31205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต จ านวนเวลาเรยีน 40 ชั่วโมง   
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Greeting/Introduction/Saying 
Goodbye  

1. ฟังและพดู
สื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การ
ทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูด 
แทรกอย่าง
สุภาพ การ
ชักชวน  
การแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์
ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

การทกัทาย กล่าว
ลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การ
พูด แทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน 
การแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตวั 
สถานการณต์่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

5 5 

2 Family 2. พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง 
ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์/
เรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของ
สงัคม 
 

การพูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/
ประเด็นต่าง ๆ ที่
อยู่ใน 
ความสนใจของ
สังคม 

6 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 รหัส อ31205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต จ านวนเวลาเรยีน 40 ชั่วโมง   
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 Telling and asking 
date and time 

3. พูดสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์
จ าลอง 

การใช้โครงสร้างประโยค
ที่ถูกต้อง  
ความหลากหลาย 
ของประโยคที่ใช้ในการ
พูดและการฟัง 

8 15 

สอบวัดผลกลางภาคเรียน 1 20 
4 Asking and Giving 

Directions 
4. การเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง
และกริยาท่าทาง
ในการสนทนา 
ตามมารยาท
สังคม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
เช่น การชมเชย 
การใช้สีหน้า
ท่าทาง
ประกอบการพดู 
การสัมผัส การ
โบกมือ การ
แสดงความรู้สึก 

การชมเชย การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบการพูด 
การสัมผัส การโบกมือ 
การแสดงความรู้สึก 

6 5 

5 Reading Signs 5.พูดสื่อสาร
สถานการณต์่าง 
ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน
และสถาน
ประกอบการ 

ฟังพูด แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มี
วินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้แสดง
ความรู้สกึ ความคดิเห็น
และให้เหตุผลประกอบ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

6 5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 Shopping 6. พูดสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์
จ าลอง 

การใช้โครงสร้างประโยค
ที่ถูกต้อง  
ความหลากหลาย 
ของประโยคที่ใช้ในการ
พูดและการฟัง 
 

7 10 

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2            เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
...................................................................................................................................... 
 ฝึกพูด บทสนทนาและเขียนได้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ 
สถานการณ ์ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  

ค าชี้แจง แสดงความต้องการเสนอ และให้ความชว่ยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความชว่ยเหลือ
ในสถานการณต์่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้สามารถสื่อสารด้านการพดูได ้ตามสถานการณต์่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียน 

ทางภาษา ตลอดจนมีคา่นิยม จริยธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู ้

1. ใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทกัทาย กลา่วลา ขอบคุณ ชมเชย การพูด
สอดแทรก การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2. ใช้ภาษาในการขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีข้ันตอน 

3. พดูแสดงความต้องการเสนอ และให้ความชว่ยเหลือ ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

4. ค าศพัท์ ส านวนภาษาประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย หรือ
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ 

5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 รหัส อ31206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต จ านวนเวลาเรยีน 40 ชั่วโมง   
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 How to know 1. ใช้ภาษาในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 
การทกัทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ชมเชย การ
พูดสอดแทรก การ 
ชักชวน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

การทกัทาย การกลา่วลา 
ขอบคุณ ชมเชย การพูด
สอดแทรก  
การชกัชวน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

8 15 

2 Describe 
things 

2. ใช้ภาษาในการ
ขอร้อง ค าแนะน า ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย ที่มี
ขั้นตอน 

การขอร้อง ค าแนะน า ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย ที่มี
ขั้นตอน 

8 15 

สอบวัดผลกลางภาคเรียน 1 20 
3 Like to talk 3. พดูแสดงความ

ต้องการเสนอ และให้
ความชว่ยเหลือ ใน
สถานการณต์่าง ๆ 

การพูดแสดงความต้องการ
เสนอ และให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

8 10 

4 Happy with 
talk 

4. ศึกษาค าศัพท์ 
ส านวนภาษา ประโยค 
และข้อความที่ใช้ในการ
ขอ และให้ข้อมูล 
บรรยาย หรืออธิบาย     
เปรียบเทยีบ และแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลต่าง ๆ  
 

ค าศัพท ์ส านวนภาษา 
ประโยค และข้อความที่ใช้
ในการขอ และให้ข้อมูล 
บรรยาย หรืออธิบาย     
เปรียบเทียบ และแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
ต่าง ๆ 

8 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 รหัส อ31206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต จ านวนเวลาเรยีน 40 ชั่วโมง   
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 Congratulations 5. พูดแสดงความรู้สึก 
ความคดิเห็น  และให้
เหตุผลประกอบ เช่น 
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ 

การพูดแสดงความรู้สึก 
ความคดิเห็น  และให้
เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ 
ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 

6 10 

                 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 31207 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา โตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว
ประสบการณ ์สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ ์ภาษาที่ใช้แสดงความรู้สกึ ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ภาษาที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ฟังพดู 
แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล เวลาโอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มวีินัย ใฝ่เรียนใฝรู่ ้น าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 
ผลการเรียนรู ้

1.  จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
2.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 

ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ 
3.  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาต ิ
5.  ฟัง พดู แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝรู่้ 
6.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาทา่ทางเหมาะสมกบัระดับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ31207 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด  1      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Greeting –
Introduction 
(การทักทายและ 
แนะน าตัว) 

ม.4/1 ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกลต้ัวประสบการณ์  
สถานการณ ์ ข่าว  เหตุการณ์   

12 10 

2 Invitation(การชกัชวน) ม.4/1 ม.4/2  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

12 10 

3 Appointment 
(การนัดพบ) 

ม.4/1 ม.4/2 .  จับใจความ ตีความ วิเคราะห์
ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี 

12 10 

4 Seeing someone 
(การเข้าพบบุคคล) 

 ฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
ที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์   

10 10 

5 Expressing  
Goodwill 
(การแสดงความรู้สกึ) 
 

ม.4/2 ม.4/3 ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์  แสดงความรูส้ึก ความ
คิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

10 10 

รวม 60 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 60 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 31208 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา โตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว
ประสบการณ ์สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ ์ภาษาที่ใช้แสดงความรู้สกึ ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ภาษาที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ฟังพดู 
แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ ใชภ้าษา น้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล เวลาโอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มวีินัย ใฝ่เรียนใฝรู่ ้น าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 
ผลการเรียนรู ้

1.  จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
2.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 

ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ์   
3.  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาต ิ
5.  ฟัง พดู แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝรู่้ 
6.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาทา่ทางเหมาะสมกบัระดับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ31208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด  2 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

ผล
การ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Telephone 
(การโทรศัพท์) 

ม.4/6 ใช้ภาษา น้ าเสียงและกรยิาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล 
เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษา 

12 10 

2 Asking for  
some 
Information 
(การสอบถาม
ข้อมูล) 

ม.4/2 
ม.4/5 

 ฟังพดู แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน  
ใฝ่รู้ ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตวั ประสบการณ์  
สถานการณ ์ ข่าว  เหตุการณ์   
 

  

3 Public 
Transportation 
(การขึ้นรถ
โดยสาร) 

ม.4/3 
ม.4/5 

ฟังพูด แสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่
รู้แสดงความรู้สึก ความคดิเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรอืสถานการณจ์ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 

12 10 

4 Restaurant 
(ร้านอาหาร) 

ม.4/4 
ม.4/6 

ใช้ภาษา น้ าเสียงและกรยิาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล 
เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษา 

10 10 

5 Buying a 
product/Shop
ping 
 

ม.4/2 ฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
ที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้
ตัว ประสบการณ์  สถานการณ ์ ข่าว  เหตุการณ ์  

10 10 

รวม 60 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 60 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 31209 รายวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 1       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1            เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
........................................................................................................................................... 

 
 ศึกษา ปฏิบัติ ทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียน เนื้อหา/เอกสารทางธรุกิจ คู่มอืศึกษาความหมาย
ของค าและศัพท์เทคนิคพื้นฐานทางธุรกจิ งานส านักงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การให้บริการ การซื้อ-ขาย จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การสั่งซ้ือ การใช้ภาษาใน   
การขอและให้ข้อมูล การให้บริหาร การใช้ภาษาทา่ทางในการสื่อสารอยา่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. บอกจ าแนกความหมายของค าศัพท์ทางธุรกิจ ที่พบในเรื่องที่ฟังและอ่าน และน าค าศัพท์
ส านวนภาษาต่างๆ ที่ใชใ้นบริบททางธุรกจิ 
 2. พดู ประโยคสั้นๆ ในสถานการณ์ตา่งๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ 
 3. บรรยาย ตารางเป็นประโยคและ/หรือข้อความสั้นๆ 
 4. ก าหนดการเรียงการเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1  รหัสวิชา อ 31209 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ภาษาต่างประเทศ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจ าภาคเรียนที่  1  เวลา  60  ชั่วโมง คะแนน  100 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Business 
Conversations 

1. บอกจ าแนก
ความหมายของ
ค าศัพทท์างธรุกิจ ที่
พบในเรื่องที่ฟังและ
อ่าน และน า
ค าศัพท์ส านวน
ภาษาตา่งๆ ทีใ่ช้ใน
บริบททางธุรกจิ 

- Greeting and 
Introduction 
- Question for Getting to 
know   
- Countries and 
Nationalities 
- Grammar in Use : 
Yes/No Question 
- A Business Card  
 

15 10 

2 A Business 
Call 

 

1. พดู ประโยคสั้นๆ 
ในสถานการณ์
ต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง
ธุรกิจ 
2. บรรยาย ตาราง
เป็นประโยคและ/
หรือข้อความสั้นๆ 

- Making and Answering a 
phone call 
-Making a phone call for 
a business purpose 
- Social Language : 
Acceptance and Refusal  
- Telephone Message 
- Speaking Task 
 

15 15 

3 A Business 
Contact 

1. พดู ประโยคสั้นๆ 
ในสถานการณ์
ต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง
ธุรกิจ 
2. บรรยาย ตาราง
เป็นประโยคและ/
หรือข้อความสั้นๆ 

- Making a Request  
- Replying to a Request 
- Grammar in Use : 
Modal Verbs in Requests 
- Inquiry Letter 
- Read and Incomplete 
Letter  
 

15 
 
 
 

 

10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Travel 1. บอกจ าแนก
ความหมายของ
ค าศัพทท์างธรุกิจ ที่
พบในเรื่องที่ฟังและ
อ่าน และน าค าศพัท์
ส านวนภาษาต่างๆ ที่
ใช้ในบริบททางธรุกิจ 
2. พูด ประโยคสั้นๆ 
ในสถานการณต์่างๆ
เกีย่วกับเรื่องธุรกิจ 
3. ก าหนดการเรียง
การเรียนรู้ได้ดว้ย
ตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

- Beautiful Hawaii 
- Row your boat 
- The airport  
- Hotel Hell 
- A free trip 
- Fear of flying 
 

15 15 

รวม 60 50 
สอบกลางภาคเรียน - 20 
สอบปลายภาคเรียน - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 31210 รายวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 2           กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
........................................................................................................................................... 
 
 ศึกษา ปฏิบัติ ทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียน เนื้อหา/เอกสารทางธรุกิจ แผ่นพับ คู่มือศึกษา
ความหมายของค าและศพัท์เทคนิคพื้นฐานทางธรุกิจ งานส านักงาน การตอ้นรับ การนดัหมาย     
การสนทนาทางโทรศัพท ์การให้บริการ การซื้อ-ขาย จดหมายทางธุรกจิ การสอบถาม การสั่งซื้อ   
การสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูล การให้บริหาร 
การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกบัวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้าเรื่องราว
อาชีพ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวางแผนการเรียนโดยใชส้ื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์  
การเรียนรูใ้นสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. บอกจ าแนกความหมายของค าศัพท์ทางธุรกิจ ที่พบในเรื่องที่ฟังและอ่าน และน าค าศัพท์
ส านวนภาษาต่างๆ ที่ใชใ้นบริบททางธุรกจิ 
 2. ถ่ายโอนและสรุปข้อมูลจากเรื่องทีฟ่ังหรืออ่าน 
 3. ถ่ายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เป็นประโยคและ/หรือข้อความสั้นๆ 
 4. สนทนาสถานการณ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตดิต่อในส านักงานและการสมัครงาน โดยใช้
ส านวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม 
 5. ก าหนดแผนการเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองและปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใช้กลยุทธใ์นการ
เรียน แหล่งการเรียนรู ้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสรา้งรายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  รหัสวิชา อ 31210 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประจ าภาคเรียนที ่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง คะแนน  100 คะแนน 

 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 

An Invitation 1. บอกจ าแนกความหมายของค าศัพท์
ทางธุรกิจ ที่พบในเรื่องทีฟ่ังและอ่าน 
และน าค าศัพท์ส านวนภาษาตา่งๆ ทีใ่ช้
ในบริบททางธุรกิจ 

 - Making  
an Invitation 
 - Making  
An Appointment   
 - Grammar in Use: 
Time Phrases 
 - Invitation Card 
 - Invitation Letter  

15 10 

2 Presentation 1. ถ่ายโอนและสรุปข้อมูลจากเรื่องทีฟ่ัง
หรืออ่าน 
2. ถ่ายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ 
ตาราง ฯลฯ เป็นประโยคและ/หรือ
ข้อความสั้นๆ 

- Describing Figures 
- Grammar In Use : 
Comparison of 
Adjectives 1 
- Grammar In Use : 
Comparison of 
Adjectives 2  
- How to Make a 
good Presentation   
- Presentation 
Tools&Illustrations 

15 10 

3 Job 
Application 1 

1. ถ่ายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ 
ตาราง ฯลฯ เป็นประโยคและ/หรือ
ข้อความสั้นๆ 
2. สนทนาสถานการณ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตดิต่อในส านักงานและการ
สมัครงาน โดยใช้ส านวนทางภาษาและ 
มารยาทสังคมที่เหมาะสม 
 

- Understand a job 
Classified Ad.  
- Write a Resume 
for a Job 
Application 
- Complete a Job 
Application Form 
- Talk about a Job  
Application 

15 15 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Job 
Application 2 

1. สนทนาสถานการณ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตดิต่อในส านักงานและการสมัคร
งาน โดยใช้ส านวนทางภาษาและ
มารยาทสังคมที่เหมาะสม 
2. ก าหนดแผนการเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง
และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใช้กล
ยุทธ์ในการเรียน แหล่งการเรียนรู ้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

- Identify Parts of  
a Cover Letter 
- Know How to 
Write a Cover Letter 
- Make a job 
Interview 
- FAQs in a job 
Interview 
- Speaking Task 
Interview   
 

15 15 

รวม 60 50 
สอบกลางภาคเรียน - 20 
สอบปลายภาคเรียน - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ 31211 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 1          กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการถามทิศทาง ออกเสียงค า วลีและประโยค ได้ถูกต้อง เรียนรู้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ตา่งๆที่ก าหนดให้เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู ้
เข้าร่วมแนะน า และจัดกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมเห็นคุณค่าและมีเจต
คติที่ดตี่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มวีินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นให้ฟังได้ 
 2. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกบัการถามทิศทางได้ 
 3. พูดออกเสียง ค า วลีและประโยคต่างๆ ได้ถูกตอ้ง 
  
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้   
วิชาทักษะการสื่อสาร 1     รหัสวิชา อ31211 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 20 ชั่วโมง เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Self-Introduction 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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

การใชภาษาสนทนาโตตอบ 
การกลาวทกัทาย ขอบคุณและ 
ขอโทษ แนะน าตัวเอง การ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลสวนตัวกับ 
บุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 
ถูกตองกับกาลเทศะตาม 
มารยาททางสังคมและ 
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
การสรงความสัมพันธร์ะหว่าง 
บุคคล 

10 10 

2 Daily Life 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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

ทุกคนมีกิจวตัรประจ าวัน 
ใช้ Present tense ในการพดู
และเขียนบรรยายกิจวตัร
ประจ าวัน 

10 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    รหัสวิชา อ31211 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 20 ชั่วโมง เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 Directions 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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

การถามและบอกที่ตั้งหรอืที่อยู่
ของอาคารสถานที ่การใช้ 
Question word การพดู
ประโยคชักชวน การถามและ
บอกเวลา   ต าแหน่ง               
ที่ตั้ง   สถานที่  

10 15 

4 Classroom 
Languages 

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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

ฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
ที่ใช้ในการสื่อสาร โต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัว 
สถานการณ ์ เหตุการณ์   

10 15 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ 31212 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 2          กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 สนทนาตามสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน มีทกัษะในการฟังระดับต้น ออกเสียงค าและ
ประโยคได้ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี บอกรายละเอียดและแหล่ง
ท่องเที่ยว เกี่ยวกับสถานการณต์่างๆ       ที่ก าหนดให้เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนา
ภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู ้เข้าร่วมแนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที่ถูกตอ้งและเหมาะสมเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝรู่้ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. พูดและแสดงความรู้สกึเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมในชีวติประจ าวนัได้ 
 2. สนทนาโต้ตอบและแนะน าแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 3. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกบัการสั่งอาหารได้ 
 4. พูดออกเสียง ค า วลีและประโยคได้ถูกต้อง 
  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     รหัสวิชา อ31212 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 20 ชั่วโมง เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Hobbies 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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

กิจกรรมยามว่างหรือกจิกรรม
ยามว่างของวัยรุ่นชาวไทยและ
ชาวตา่งประเทศคล้ายคลึงกัน
หลายกิจกรรม 

10 10 

2 Travelling 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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

ผู้เดินทางทางอากาศจะตอ้งใช้
ภาษาสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
ภาคพื้นดินของสายการบนิ  
และผู้โดยสารด้วยกัน 

10 15 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     รหัสวิชา อ31212 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 20 ชั่วโมง เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 Restaurant  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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

ใช้ภาษา น้ าเสียงและกรยิา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล 
เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

10 15 

4 Clothes 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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

การถามและบอกความตอ้งการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย 
การถามและบอกราคา ขนาด ส ี
จ านวน การอา่นกวาดสายตาเพื่อ
หาข้อมูลเฉพาะค าศัพท์เกี่ยวกับ
แฟชั่น และเครื่องแต่งกายหรือ
สิ่งของที่มี 2 ข้างใชรู้ปพหูพจน์ 

10 10 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32101 รายวิชาภาษาอังกฤษ 3  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

........................................................................................................................................... 
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า   ค าชี้แจง  ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆที่อ่าน  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์  ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง  เรื่องทีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ ต่างๆเลือกและใช้
ค าขอร้องให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ 
ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว  ข้อมูล  
เหตุการณ์ใกล้ตัวและเรื่องราวในท้องถิ่น  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับ
บุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา  อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ตลอดจนประเพณีตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่าง
เหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค  ความเชื่อ 
วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นความรู้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 โดยใช้ทักษะ  กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย  การฝกึปฏิบัติตามสถานการณ์
ต่างๆ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  สามารถใช้ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น  
รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมี
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2 ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5 
ต 1.3  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 
ต 2.1  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 
ต 2.2  ม.5/1  ม.5/2 
ต 3.1  ม.5/1 
ต 4.1  ม.5/1 
ต 4.2  ม.5/1 ม.5/2 
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วดั 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ./ ตัวชี้วดั 

 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
1. That’s me! ต 1.1 ม.5/1, ต 1.1 ม.5/2, ต 1.1 ม.5/3,  

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

-Action and 
stative verbs 
-Present 
Perfect 
-Hobbies and 
pastimes 

10 25 

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

-Role models 
- Past Perfect 
-Past Perfect 
Continuous 
 

9 25 

Mid-Year Examination 1 20 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ./ ตัวชี้วดั 

 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
3. Time to celebrate! ต 1.1 ม.5/1, ต 1.1 ม.5/2, ต 1.1 ม.5/3,  

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

-
Performance
s Festival 
-Present 
Perfect vs. 
Past simple 
 

10 25 

4. Managing your 
money 

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

-Modal verbs 
of necessity 
-Future 
perfect and 
Future 
perfect 
continuous 
 

9 25 

Final Examination 1 30 
Total 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32102 รายวิชาภาษาอังกฤษ 4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
........................................................................................................................................... 
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า   ค าชี้แจง  ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆที่อ่าน  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์  ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง  เรื่องทีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ ต่างๆเลือกและใช้
ค าขอร้องให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ 
ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว  ข้อมูล  
เหตุการณ์ใกล้ตัวและเรื่องราวในท้องถิ่น  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับ
บุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา  อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ตลอดจนประเพณีตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่าง
เหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค  ความเชื่อ 
วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นความรู้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 โดยใช้ทักษะ  กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย  การฝกึปฏิบัติตามสถานการณ์
ต่างๆ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  สามารถใช้ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น  
รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมี
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2 ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5 
ต 1.3  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 
ต 2.1  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 
ต 2.2  ม.5/1  ม.5/2 
ต 3.1  ม.5/1 
ต 4.1  ม.5/1 
ต 4.2  ม.5/1 ม.5/2 
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วดั 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. My Personality 
 

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

-Communication 
-Relative 
Pronoun 

10 25 

2 A  history of the 
future 
 

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

-Adverb of 
degree 
-Skimming and 
scanning 
technique 

9 25 

Mid-Year Examination 1 20 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ./ ตัวชี้วดั 

 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
3. Exploring Environmental; 

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

-Causative 
verbs 
-Phrasal 
verbs 

10 25 

4. What will you be having? ต 1.1 ม.5/1, ต 1.1 ม.5/2, ต 1.1 ม.5/3,  
ต 1.1 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1, ต 1.2 ม.5/2, ต 1.2 ม.5/3,  
ต 1.2 ม.5/4, ต 1.2 ม.5/5 
ต 1.3 ม.5/1 ,ต 1.3 ม.5/2, ต 1.3 ม.5/3   
ต 1.3 ม.5/1 ,ต 1.3 ม.5/2, ต 1.3 ม.5/3 
ต 2.1 ม.5/1, ต 2.1 ม.5/3 
ต 2.2 ม.5/1, ต 2.2 ม.5/2 
ต 3.1 ม.5/1 
ต 4.1 ม.5/1 
ต 4.2 ม.5/1 
 

-Error 
correction  
symbol 
-Passive 
voice 
 

9 25 

Final Examination 1 30 
Total 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32201 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1                   เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต  
   
........................................................................................................................................... 

ศึกษาบทอ่าน ฟัง ข้อความ วิเคราะห์รูปแบบและโครงสรา้งประโยค วลีในรูปแบบต่าง ๆ 
การเรียงล าดับค า ความสอดคล้องของประธานและกริยา การใช ้Tense เพื่อให้สามารถเขียนประโยค
และเรื่องราวได้อยา่งถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับจดุประสงค์ตามสถานการณ์
ต่าง ๆ  
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายทีฟ่ัง
และอ่าน 

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธก์ับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความทีฟ่ัง
หรืออ่าน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตคีวาม และแสดงความคดิเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พรอ้มทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. Present Time ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช ้
Present tense แบบต่างๆ 

2 5 

2 Part Time ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช ้Past 
tense แบบต่างๆ 

4 5 

3. Future Time ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช ้Future 
tense แบบต่างๆ 

4 5 

4 The Present Perfect & 
The Past Perfect 

 ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช ้
Present perfect tense 
และ Past perfect tense 
แบบต่างๆ 

4 5 

5 Question Sentences ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

การสร้างประโยคค าถาม 2 5 

6 Nouns & Pronouns ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต 2.2 ม .6/1  
ต 4.1 ม .6/1  

ประเภทของค านาม และค า
สรรพนาม 

4 5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7 Modal Auxiliaries 
 

ต 1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1    
ต 2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช้กริยา
ช่วย 

4 5 

8 Connection Ideas  ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
มต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

การใช้ค าสันธานในการ
เชื่อมประโยคแสดงความ
สอดคล้อง ความขัดแย้ง 
และความเป็นเหตุผล 

4 10 

9 Comparisons ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  

รูปแบบของการ
เปรียบเทียบ 
- Comparative 

sentences 
- Comparative 

adjectives 
- Degree of 

comparison 

4 10 

10 The Passive ต 1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต 1.2 ม  .6 /1 
ต 2.2 ม .6/1  
ต 4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการเขียน
ประโยคในรูปของ Passive 
Voice 

4 5 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32202 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                   เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต    
........................................................................................................................................... 

ศึกษาบทอ่าน ฟัง ข้อความ วิเคราะห์รูปแบบและโครงสรา้งประโยค วลีในรูปแบบต่าง ๆ  
การเรียงล าดับค า ความสอดคล้องของประธานและกริยา การใช ้Tense เพื่อให้สามารถเขียนประโยค
และเรื่องราวได้อยา่งถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับจดุประสงค์ตามสถานการณ์
ต่าง ๆ  
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายทีฟ่ัง
และอ่าน 

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธก์ับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความทีฟ่ัง
หรืออ่าน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตคีวาม และแสดงความคดิเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พรอ้มทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. Review of Tenses ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ทบทวนรูปกาลของกริยา 2 5 

2 How to use Present,  
Past, Simple and 
Progressive Tenses 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

การใช้ Present และ Past, 
Simple และ Progressive 
Tenses 

4 5 

3. How to use Perfect และ 
Perfect Progressive 
Tenses  

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช ้Perfect 
และ Perfect Progressive 
Tenses 

4 5 

4 Future Time ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
 ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช ้Future 
Time แบบต่างๆ 

4 5 

5 Adverb Clauses of Time 
and Review of Verb 
Tenses 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช้ Adverb 
Clauses of Time และ
ทบทวนการใช้กริยาตาม
Tense ต่างๆ 

2 5 

6 Agreement of Subject & 
Verb 

ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม . 6 /1 
ต 2.2 ม .6/1  
ต 4.1 ม .6/1  

การสอดคล้องกันระหวา่ง
ประธาน กับกริยา 

4 5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 4 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7 Review of Nouns ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม  .6/1  มฐ ต4.1 
ม .6/1  

ทบทวนเรื่องค านามแบบ
ต่างๆ 

4 5 

8 Review of Pronouns ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  

ทบทวนเรื่องค าสรรพนาม 
แบบต่าง ๆ  

4 10 

9 Modal Verbs 1 ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  

กริยา Modals 4 10 

10 Modal Verbs 2 ต1.1 ม  .6 /1, 3,  4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
มฐ ต4.1 ม .6/1  

กริยา Modals 4 5 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 อ32203 รายวิชาภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3             กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
...........................................................................................................................................  

 อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านบทอ่านโดยใชก้ลวิธกีารอา่น
ดังนี้ การระบุรายละเอียด การจับใจความส าคัญ การใช้วลีบอกเวลา การระบุเหตุและผล การเดา
เน้ือเรื่องโดยใช้ภาพ การสรุปชื่อเรื่องและหัวเรื่อง การระบุเจตนาของผู้แตง่ การใช้การอนุมาน 
(inference) การตคีวาม ใช้กระบวนการเขียนเพื่อน าเสนอข้อมูล บรรยาย อธิบาย สรุปความ ให้
ข้อแนะน า ให้ค าปรึกษา ขอร้อง เล่าเรื่อง แสดงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  ใช้ภาษาอังกฤษ
ค้นคว้าบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอ
ด้วยการเขียน ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน อยู่อยา่งพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู ้

1. อ่านออกเสียงค าศัพท ์วลีและประโยคในบทอ่านตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
2. จับใจความส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ และตีความบทอ่านเกี่ยวกับ

ที่อยู่อาศัย  งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง กิจวตัรประจ าวนั บล็อกสนทนา การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
คอลัมน์ให้ค าปรึกษา การเป็นอาสาสมัครชว่ยเหลือผู้อื่น การเดินทางและการขนส่ง วัฒนธรรมการ
ให้ การร้องขอ และการท าความด ี

3. เขียนประโยค บทความย่อหน้า บรรยายหัวข้อที่ก าหนด 
4. เขียนข้อความในงานเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น แบบส ารวจออนไลน์ ปฏิทินกิจกรรม 

จดหมาย ไปรษณียบัตร (postcard) อีเมล์ บล็อก (Blog) คอลัมน์ให้ค าปรกึษา 
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
 

Home Sweet 
Home 

 

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 ม.4/2  
ม.4/3 ต 2.2     

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์ วลี 
เกี่ยวกับการบรรยายเรื่องบ้าน การ
แสดงความต้องการหรือความปรารถนา 
การใช้ Wh-question การอ่าน
บทความเกี่ยวกับบ้านลักษณะต่าง ๆ  
การฝึกกลวธิีในการอ่านเพื่อหาข้อมูล
เฉพาะ การเขียนเติมข้อมูลในแบบ
ส ารวจออนไลน์ การเขียนบรรยาย
ลักษณะบ้านที่ตนเองต้องการอยู่อาศัย 

5 7 

2 
 
 
 

 

Celebrations ต 1.3   ม. 4/1     
ม.4/2   ม.4/3       
ต 2.1   ม. 4/1     
ม.4/2   ม.4/3       
ต 2.2   ม. 4/2 
ต 3.1   ม. 4/1 
ต 4.1   ม. 4/1 
ต 4.2   ม. 4/1  

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์ และวลี
เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองรอบโลก การใช้ 
present simple ของ verb Be ใน 
Yes/No question ค านามที่นับได้และ
นับไม่ได้ (Count and Non count 
Nouns) 
การอา่นบทความเกี่ยวกบัการเฉลิม
ฉลองในประเทศที่มีวัฒนธรรมของหลาย
เชื้อชาติ (เช่นประเทศมาเลเซีย) การฝึก
กลวิธีในการอา่นเพื่อหาใจความหลัก 
(main idea) และฝึกกลวิธีการเขียนโดย
การเติมรายละเอียดเฉพาะในงานเขียน 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 

10 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 
 
 
 

 

Daily Life 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          

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และวลี
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าใน
ชีวิตประจ าวัน  
การพูดถึงความถี่ในการท าสิ่งหน่ึง 
ๆ โดยใช้ how often การใช ้
adverb of frequency การอา่น
บทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง การ
ฝึกวิธีในการอา่นเพื่อหาวลีที่บอก
เวลาเฉพาะ และฝึกกลวธิีการเขียน
ตารางกิจกรรมประจ าเดอืนของ
ตนเอง 

5 8 

4 
 
 
 
 
 
 

Time 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          
ม 4/2      

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และวลี
ส าหรับใช้พดูถึงเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์ในอดตีที่มผีลต่อชีวติ
ในปัจจุบันของตนเอง การขอและ
ให้ข้อมูลด้วย simple past พูดคุย
แลกเปลี่ยนของมารดาจาก
หลากหลายเชื้อชาติถึงพฤติกรรม
การกลับบ้านดึกของลูก ๆ การฝึก
กลวิธีการใช้ข้อความบอกเวลาใน
งานเขียน และการเขียนบรรยายให้
ข้อมูลประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว 

5 8 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Now and then 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          

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ
วลีส าหรับใช้บอกเล่าถึงสิ่งที่อยู่
รอบตัวในอดีตและปัจจบุันที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
การใช้ there was / there 
were สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ 
(indefinite pronouns) การ
อ่านบทความเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การฝึกกลวธิีการคาดเดา
เน้ือเรื่องจากภาพ (Make 
predictions from pictures) 
การฝึกกลวธิีการเขียนสรุปย่อ
หน้าในรูปประโยคที่แสดง
ความคดิหลัก  (Topic 
sentence) และการเขียน
บรรยายเมืองที่ตนเองอยู ่

5 7 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giving Advice 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     
ม.4/2   ม.4/3       

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ
วลีส าหรับให้ค าปรึกษา การใช้ 
used to เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์
ในอดีตทีจ่บไปแล้ว การใช้ 
should/shouldn’t  เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและค าปรึกษา การ
อ่านคอลัมน์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
วัยรุ่น การฝกึกลวธิีการเขียนชื่อ
เรื่องและหัวเรื่องจากการอ่าน 
(Write titles and headings) 
การฝึกกลวธิีการเขียนอีเมล์
เพื่อให้ค าแนะน า 

10 10 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ32204 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
...........................................................................................................................................  

อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านบทอ่านโดยใชก้ลวิธกีารอา่นดังนี้ การ
ระบุรายละเอียด การจับใจความส าคัญ การใชว้ลบีอกเวลา การระบุเหตุและผล การเดาเน้ือเรื่อง
โดยใช้ภาพ การสรุปชื่อเรื่องและหัวเรื่อง การระบุเจตนาของผู้แต่ง การใช้การอนุมาน (inference) 
การตีความ          ใชก้ระบวนการเขียนเพื่อน าเสนอข้อมูล บรรยาย อธิบาย สรุปความ ให้
ข้อแนะน า ให้ค าปรึกษา ขอร้อง เล่าเรื่อง แสดงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  ใช้ภาษาอังกฤษ
ค้นคว้าบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอ
ด้วยการเขียน ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน อยู่อยา่งพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู ้

1. อ่านออกเสียงค าศัพท ์วลีและประโยคในบทอ่านตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
2. จับใจความส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ และตีความบทอ่านเกี่ยวกับ

ที่อยู่อาศัย  งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง กิจวตัรประจ าวนั บล็อกสนทนา การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
คอลัมน์ให้ค าปรึกษา การเป็นอาสาสมัครชว่ยเหลือผู้อื่น การเดินทางและการขนส่ง วัฒนธรรมการ
ให้ การร้องขอ และการท าความด ี

3. เขียนประโยค บทความย่อหน้า บรรยายหัวข้อที่ก าหนด 
4. เขียนข้อความในงานเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น แบบส ารวจออนไลน์ ปฏิทินกิจกรรม 

จดหมาย ไปรษณียบัตร (postcard) อีเมล์ บล็อก (Blog) คอลัมน์ให้ค าปรกึษา 
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้  
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4   
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
 

Travel  ต 1. 1 ม. 4/1     
ม.4/2  ม.4/3      
ม.4/4ต 1.2    
ม. 4/1  ม.4/2     
ม.4/3  ม.4/4  
ม. 4/5ต 1.3    
ม. 4/1 ม.4/2     
ม.4/3ต 2.1    
ม. 4/1 ม.4/2     
ม.4/3ต 2.2     

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ
วลีเกี่ยวกับการเดินทางทอ่งเที่ยว 
โครงสรา้งประโยคส าหรบัให้
ข้อเสนอแนะ การอา่นบทความ
เกี่ยวกับการสร้างเครื่องสูบน้ า
บาดาลเพื่อชว่ยเหลือคนในทวีป
แอฟริกา การฝึกกลวิธกีารอ่าน
เพื่อหาประเด็นเฉพาะ (หา
สาเหตุ) การสรุปชื่อเรื่องของย่อ
หน้าในบทความ การพูดบรรยาย
เพื่อบอกความต้องการในการ
เดนิทางท่องเที่ยว การฝกึเขียน
เล่าประสบการณ์การท่องเที่ยว
โดยใช้ไปรษณียบัตร (postcard) 

5 5 

2 
 
 
 

 

Collections ต 1.3   ม. 4/1     
ม.4/2   ม.4/3       
ต 2.1   ม. 4/1     
ม.4/2   ม.4/3       
ต 2.2   ม. 4/2 
ต 3.1   ม. 4/1 
ต 4.1   ม. 4/1 
ต 4.2   ม. 4/1  

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ
วลีส าหรับใช้กลา่วถึงของสะสม 
การให้ข้อมูลความเป็นเจ้าของ
ด้วย possessive pronoun การ
อ่านบทความเกี่ยวกับการใช้ชวีิต
ของคนกลุ่มหนึ่ง การฝึกกลวิธี
การอา่นเพื่อระบุประเด็นเฉพาะ 
(ระบุค านาม) การฝึกกลวิธีการ
สร้างผังความคิด (Mind map) 
และการเขียนบรรยายเรือ่งของ
สะสมโดยใช้ข้อมูลจากผงั
ความคดิ 
 

5 5 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 
 
 
 

 

Transportation 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          

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ
วลีเกี่ยวกับการขนส่งและการ
เดินทาง การใชโ้ครงสร้าง
ประโยคในการเปรียบเทียบขั้น
กว่าและข้ันสูงสุด การอา่น
บทความเกี่ยวกับสายการบิน
ต้นทุนต่ า การฝึกกลวิธีการอ่าน
เพื่อหาความคดิหลัก 
(วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง) การฝึก
กลวิธีการเขียนประโยค       
สรุปใจความของย่อหน้า 

10 15 

4 
 
 
 
 
 
 

Offering and Giving 
Help 

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          
ม.4/2      

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ
วลีส าหรับใช้กลา่วถึงการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและการท างาน
เป็นอาสาสมัคร การใช้ will และ 
be + going to ส าหรับขอและ
ให้ข้อมูลในอนาคต การอ่าน
บทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
ให้ การฝึกกลวิธีการอา่นเพื่อหา
ความคดิหลัก (Read for main 
idea) การพูดอภิปรายเรือ่ง
ค่านิยมที่ส าคัญในสังคมที่ตนเอง
อยู่ การอภิปรายคา่นิยมด้าน
ความเท่าเทียมกันของเจ้าของ
ภาษา การฝกึกลวธิีการเขียน
บทความย่อหน้า (paragraph) 

5 5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Requests 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          

นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษา
เพื่อแสดงการร้องขอหรอืขอร้อง
ในด้านตา่ง ๆ การใช ้can / 
could / will / would เพื่อ
แสดงความเป็นไปได้ การอ่าน
อีเมล์ร้องขอให้ปกป้องสัตว์ป่า
และสิ่งแวดล้อม การฝึกกลวิธีการ
รอ้งขออย่างสุภาพโดยใชก้าร
อนุมาน (Make a request 
through inference) การฝึก
กลวิธีการเขียนอีเมล์เพื่อแสดง
การร้องขออย่างเป็นทางการ 
 

5 5 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stories 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     
ม.4/2   ม.4/3 
       

นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ
วลีส าหรับใช้บรรยายชวีติของ
ผู้คน การใช้ present perfect 
และ simple past การอ่าน
บทความเกี่ยวกับการท าความด ี
การฝึกกลวธิีการอนุมานเจตนา
ของผู้แต่ง (Infer the author’s 
intentions) การฝกึกลวธิีการ
เขียนเรื่องสั้น 1 ย่อหน้า 

10 15 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 

อ 32205 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3      กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
 สนทนาตามสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน มีทกัษะในการฟังระดับต้น ออกเสียงค าและ
ประโยคได้ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆที่ก าหนดให้เพื่อสรา้งความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชท้ักษะทางภาษา อธิบาย 
บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมแนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างาน มจีิตสาธารณะ รกัความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การ
ประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดในสังคมได้  
 2. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นร้อนในสังคมได้  
 3. สนทนาเกี่ยวกับการจองห้องพักและจองตั๋วเครื่องบินได้  
 4. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกบัการถามทิศทางได้  
 5. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกบัการสั่งอาหารได้  
 6. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกบัลมฟ้าอากาศได้ 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  รหัสวิชา อ 32205 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ประจ าภาคเรียนที่  1  เวลา  40  ชั่วโมง คะแนน  100 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Daily & 
Life 

1. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดใน
สังคมได ้ 
2. เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็นร้อนในสังคม
ได้  
 

-  Daily Schedule 
-  Borrowing Money 
- Going to the Beach 
- What's on TV. 
- Time for a Nap 
- A nice place to live 
 

10 15 

2 Food & 
Drink 

1. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดใน
สังคมได ้ 
2. เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็นร้อนในสังคม
ได้  
 

- I Feel Like Chinese 
- A Good Lunch 
- A Bad Manners 
- Bad Service 
- No More for me 
 

10 15 

3 Weather 1. สนทนาโต้ตอบ
เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ
ได้ 
 

- A long Day 
-  How’s the weather 
today ? 
-  Which season do you 
like best? 
-   

10 
 
 
 

 

10 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Travel 1. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดใน
สังคมได ้ 
2. เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็นร้อนในสังคม
ได้  
3. สนทนาโต้ตอบ
เกี่ยวกับการถาม
ทิศทางได ้

- Beautiful Hawaii 
- Row your boat 
- The airport  
- Hotel Hell 
- A free trip 
- Fear of flying 
 

10 10 

รวม 40 50 
สอบกลางภาคเรียน - 20 
สอบปลายภาคเรียน - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32206 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
 ฟังและพูดบทสนทนาเกีย่วกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณต์่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างต่อเน่ือง โดยใช้สื่อ เทคโนโลย ีวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายในการ
นาเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก 
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เรื่องราว เหตุการณ ์ทั้งของส่วนตัว ชุมชน และสังคมในอดีต 
ปัจจุบัน หรืออนาคตได้อย่างสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพ ถูกต้องเหมาะสม ตาม
มารยาทสังคม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหวา่งบุคคล ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้อัน
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา และเปิดโลกทัศน์เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้
ตลอดชวีิต 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวติประจ าวัน ทั้งในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต 
 2. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พดู รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 
 3. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน การเสนอความช่วยเหลือและ
บริการแก่ผู้อื่น 
 4. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเรื่องราวตา่งๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 
 5. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ตา่งๆดว้ยวธิีการและรูปแบบที่หลากหลาย 
 6. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทยน าไปใช้อยา่งถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและ กาลเทศะ 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  รหัสวิชา อ 32206 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ภาษาต่างประเทศ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ประจ าภาคเรียนที่  2  เวลา  40  ชั่วโมง คะแนน  100 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

ล าดับที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 

Shopping 1. ใช้ภาษาเพื่อแสดง
ความรู้สกึของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน ทั้ง
ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต 
2. เข้าใจภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของ
ผู้พูด รวมทั้งเข้าใจ
ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าอธิบาย 

- I like that shirt 
- Wipe Everything 
- The shopping List 
- To Save money 
- Bad Business 

10 20 

2 Health 1. เข้าใจภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของ
ผู้พูด รวมทั้งเข้าใจ
ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าอธิบาย 
2. ใช้ภาษาเพื่อขอและ
ให้ข้อมูลเรื่องราวตา่งๆ
ในชีวิตประจ าวันและ
สิ่งที่ตนสนใจ 

- Too Much Stress 
- A Paper Cut 
- Nose Drops 
- Skin Cancer 
- Three A Day 

10 20 

3 Job 1. ใช้ภาษาเพื่อแสดง
ความรู้สกึของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน ทั้ง
ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต 
 

- I need a job 
- Work Is Hard 
- Hire Me 
- I am a babysitter 
- A Bad Boss 

8 20 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

  

2. ใช้ภาษาอังกฤษ
ตามสถานการณ์
ต่างๆดว้ยวธิีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย 

   

4 Education 
& 

Technology 

1. ใช้ภาษาเพื่อแสดง
ความรู้สกึของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งใน
อดีต ปัจจุบันและ
อนาคต 
2. ใช้ภาษาอังกฤษ
ตามสถานการณ์
ต่างๆดว้ยวธิีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย 
3. มีความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรม ความ
เหมือนและความ
แตกต่างของ
ภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทยน าไปใช้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับบุคคล
และ กาลเทศะ 

- Joining Facebook 
- Birthdate 
- Blogging 
- Deleting My Profile 
- Application Obsession 

  

รวม 40 50 
สอบกลางภาคเรียน - 20 
สอบปลายภาคเรียน - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32207 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

 
ฝึกทักษะทางภาษา   ให้สามารถสื่อสารได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ   เน้นวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา   ในเรื่องต่อไปนี้ 
การฟัง   ฟังค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าศัพท ์  กลุ่มค า  บทสนทนา  ค าแนะน า   นิทาน   เพลง  

เพื่อให้เข้าใจ   จับประเด็นของสิ่งมี่ฟัง   โดยใช้กระบวนการฟัง   กระบวนการฝึกปฏิบัติ   
กระบวนการสื่อความ   มีมารยาทในการฟัง   มสีมาธิ   มีความมั่นใจในการใช้ภาษา 

การพูด   พูดค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าศพัท์   กลุ่มค า   ค าแนะน า   พูดในโอกาสตา่ง ๆในการ
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล   สิ่งทีพ่บเห็นในชีวิตประจ าวัน   พดูแสดงความต้องการของตนเอง   
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครวั   โดยใช้
กระบวนการพูด  กระบวนการสื่อความ   กระบวนการฝึกปฏิบัติ  และใชภ้าษาอย่างมีมารยาทถูกต้อง
ตามกาลเทศะของบุคคลในการพูดและฟัง 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32207 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 3      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
  

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Tell me about 
yourself 

ม.5/1 ม.5/2  
ม.5/3 ม.5/4 

personal information 
Question forms 
Silent  “h” 

5 5 
 

 
2 Same or different? ม.5/4 ม.5/5  

 
Things in common 
So, too, either and neither 
Going to, want to  
Have / has to 

5 10 

3 How do you feel 
about it? 

ม.5/3 ม.5/6 Emotions 
Adjectives with ed / ing Of 

5 5 

4 Here or there? ม.5/1 ม.5/7 Places 
Comparatives 
Superlatives 
And, for, so 

5 10 

5 Who is the better 
player? 

ม.5/3 ม.5/8 Abilities 
Comparative adverbs 
Consonants 

5 10 

6 Talk me into it! ม.5/1 ม.5/2 Compromising 
Too 
Very and enough 
Consonant cluster  
 

5 10 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32207 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 3      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7 What were they 
doing? 

ม.5/4 ม.5/5 The past simple 
Past continuous 
Consonants clusters 

5 10 

8 Tell me the story ม.5/2 ม.5/9 The past simple 
Past continuous 
Inflectional endings : s 

5 10 

9 Are you or aren’t 
they? 

ม.5/3 ม.5/4 Checking information 
Tag questions with be and 
do 
Inflectional endings : ed 

5 10 

10 Can you speak 
France? 

ม.5/4 ม.5/5 Abilities Can Could 
Be able to 
Intonation and meaning 

5 10 

11 What do you do? ม.5/3 ม.5/6 Advice and Obligation 
Should Must Have to 
Teen vs. ty 

5 10 

12 Future Plans ม.5/1 ม.5/3 Going to vs. 
willAssminilation 
 

5 10 

รวม 60 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32208 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

 
ฝึกทักษะทางภาษา   ให้สามารถสื่อสารได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ   เน้นวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา   ในเรื่องต่อไปนี้ 
การฟัง   ฟังค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าศัพท ์  กลุ่มค า  บทสนทนา  ค าแนะน า   นิทาน   เพลง  

เพื่อให้เข้าใจ   จับประเด็นของสิ่งมี่ฟัง   โดยใช้กระบวนการฟัง   กระบวนการฝึกปฏิบัติ   
กระบวนการสื่อความ   มีมารยาทในการฟัง   มสีมาธิ   มีความมั่นใจในการใช้ภาษา 

การพูด   พูดค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าศพัท์   กลุ่มค า   ค าแนะน า   พูดในโอกาสตา่ง ๆในการ
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล   สิ่งทีพ่บเห็นในชีวิตประจ าวัน   พดูแสดงความต้องการของตนเอง   
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลในครอบครวั    
โดยใช้กระบวนการพูด  กระบวนการสื่อความ   กระบวนการฝึกปฏิบัติ  และใช้ภาษาอย่างมีมารยาท
ถูกต้องตามกาลเทศะของบุคคลในการพดูและฟัง 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 4      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หนว่ยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Have you two met? ม.5/3 ม.5/5 Listening  : It’s nice to 
meet you 
Conversation  : At a party 
Language Check  : Using 
tenses, personal 
information 
Functions : Introduce 
yourself and others, 
greeting 
Grammar  : Verb tenses 
Vocabulary Themes  : 
Personal information 
Classroom language : 
What does that mean? 
Language Planning : 
Preview questions, 
personal brainstorming 

5 10 

2 You must be excited  ม.5/4 ม.5/6 Language Check  : 
Conditionals, Feelings 
Functions : Express 
emotions, respond to 
others’ feeling 
Grammar  : Adjectives, 
conditional clauses 
Vocabulary Themes  :  
Emotions 
Classroom language :  

5 10 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 4      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 Going Places ม.5/4 ม.5/2 Listening  : Where are you 
going? 
Conversation  : Where 
would you like to go? 
Language Check  : 
Comparative adjectives, 
Vacations  
Functions : Stating 
opinions, explaining 
personal experiences 
 

5 10 

4  I love that ม.5/4 ม.5/5 Listening  : Thinking about 
interests 
Conversation : That was 
fantastic! 
Language Check  : 
Expressing opinions, Movies  
Functions : Stating 
interests and opinions 
Grammar  : Comparative 
and Superlative adjective 

5 10 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 4      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5  Why ?  ม.5/4 ม.5/7 Listening  : I ‘m really sorry 
Conversation : What 
happened?  
Language Check  : Causes 
and results, Word pairs  
Functions : Apologizing, 
giving reasons and excuses 
Grammar  : Causes and 
result with “because” and 
“so”  

5 10 

6  What it like there?  ม.5/4 ม.5/6 Listening  : Talking about 
culture 
Conversation : How was 
your trip? 
Language Check  : Relative 
clauses, Culture 
Functions : Describe 
cultural artifacts, customs, 
and symbols 
Grammar  : Adjective 
clauses  
Vocabulary Themes  : 
Cultural symbols, artifacts 
and behavior 

5 10 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 4      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7  Do you remember 
when… 

ม.5/1 ม.5/2 Listening  : Then and now 
Conversation : I didn’t 
know that about you. 
Language Check  : Simple 
past, memories 
Functions : Describing past 
events and personal 
experiences 
Grammar  : Regular and 
irregular past tense, WH - 
questions 

5 5 

8  Making Plans ม.5/4 ม.5/6 - Listening  : What do 
we need? 

-  Conversation : Could 
you pick up the ice? 

- Language Check  : 
Expressions for making 
plans, Future plans 

- Functions : Making 
plans, offers and 
requests 

- Grammar  : Modal 
auxiliary verbs 

5 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 4      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

9  What should I do ? ม.5/3 ม.5/4 Listening  : I’ve got a 
problem. 
Conversation : I can’t 
decide what to do. 
Language Check  
Questions for advice, 
advice 
Functions : Asking for 
giving advice 
Grammar  : “Would” and 
“Should” questions, 
formulaic expressions 

5 10 

10  Tell me a story ม.5/4 ม.5/7 Listening  : A great story 
Conversation : I was so 
scared. 
Language Check  : Past 
simple and past 
continuous, Definitions 
Functions : Telling and 
appreciating stories 
Grammar  : Simple past 
and past continuous 
tenses, narrative sequences 
Vocabulary Themes  : 
Traditional and modern 
story elements 

5 10 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 4      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

11  In my opinion ม.5/6 ม.5/7 Listening  : What makes a 
good friend? 
Conversation : It seems 
like a good idea to me. 
Language Check  : Verb 
tenses, Opinions 
Functions : Asking for and 
giving opinions 
Grammar  : Expressions for 
agreeing and disagreeing 

5 5 

12  Looking ahead ม.5/5 ม.5/6 Listening  : Reaching my 
goals 
Conversation : Someday 
Language Check  : Future 
tenses, Goals 
Functions : Talking about 
plans, goals and dreams 
Grammar  : “Going to” and 
“will” “time adverbials 

5 10 

รวม 60 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 32209 รายวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 3          กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อ 
การอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการน าเสนอด้วยวาจา
และลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ศึกษาองศ์ประกอบการท างาน 
ข้อจ ากัดและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรียนการเรียน 
การสอน 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32209 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3    
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Customer greeting 
[การต้อนรับลูกค้า] 

ม.6 /1 ม.6/2 -  Customer greeting 
 

3 5 

2 Giving size goods 
information 
[การบอกขนาดสินค้า] 

ม.6/3 -  Size goods  
 

3 5 

3 Inviting try goods 
[การเชิญชวน 
ให้ลองสินค้า 

ม.6/4 -  Inviting try goods 
 

3 5 

4 Price goods mention 
[การพดูถึงราคาสินค้า] 

ม.6/5 -  Price goods mention 
 

3 5 

5 The tow supports 
goods price[การ
ต่อรองราคาสินค้า] 

ม.6/2 ม.6/3 -  The tow supports goods 
price 

 

3 5 

6 Character mention 
of goods[การพูดถึง
ลักษณะของสินค้า] 

ม.6/5 ม.6/6 -  Mention of goods 3 5 

7 Inquiring 
requirement of a 
customer 
[การสอบถามความ
ต้องการของลูกค้า] 

ม.6/2 ม.6/6 -  Requirement of a 
customer 

 
 

3 5 

8 Begging for sees 
goods 

[การขอดูสินค้า 

ม.6/4 ม.6/5 -  Begging for sees goods 
 

3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32209 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3    
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

9 Inquiring amount 
goods 
[การสอบถามจ านวน
สินค้า] 

ม.6/2 ม.6/3 -  Inquiring amount goods 
 

4 5 

10 Advantage mention 
of goods 
[การพดูถึงประโยชน์ของ
สินค้า 

ม.6/1 ม.6/2 -  Advantage mention of 
goods 

 

4 5 

11 Exchanging money  
[การแลกเงิน] 

ม.6/3 ม.6/4 -  Exchanging money  
 

4 5 

12 Money distribution , 
Money reduction 
[การจา่ยเงิน -   
การทอนเงิน] 

ม.6/4 ม.6/5 Money distribution  
-  Money reduction 

4 5 

รวม 60 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ32211 ทักษะการสื่อสาร 3                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

 
 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรี่องการสนทนาโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ในสนามบินสุวรรณภูมิอย่างมีเหตุผล เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม และในสนามบินสุวรรณ
ภูม ิ
 โดยใช้กระบวนการทักษะการฟัง ทักษะการพูดสนทนาเพื่อการสื่อสาร ทักษะคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการสืบค้น ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการแสดงออกเพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและความรู้สึกของผู้พูดโดยใช้วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่ได้ฟังและน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสาร เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32211 ทักษะการสื่อสาร 3   
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Describing Anything 
Around Me  

 

1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและ
ความรู้สกึของผู้พูดโดยใช้
วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่
ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

-การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัวนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานส าคัญ
ของการเรียน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเรา
ควรเรียนรู ้ทั้งการออกเสียง การ
สะกดค า ความหมาย เพือ่ให้สามารถ
น าค าศัพท์นั้นๆไปใช้ได้ถูกต้อง ท าให้
สามารถพดู และถาม-ตอบให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตวั  

5 25 

2 Festival 

  

  

  

  

 

1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและ
ความรู้สกึของผู้พูดโดยใช้
วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่
ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 

 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

- การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม
ในวันหยุดเทศกาล เพือ่ใช้ในการบอก
เล่าการให้ข้อมูล การตอบค าถาม 
เกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดเทศกาล 
รวมทั้งการชกัชวนผู้อื่นให้ท ากิจกรรม
เป็นพื้นฐานการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชวีิตประจ าวัน ดังนั้นจึงมี
ความส าคัญที่จะต้องเรียนรู้ ฝึกฝน 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อความ 

5 25 
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3 House Chore 

  

 

1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและ
ความรู้สกึของผู้พูดโดยใช้
วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่
ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

-   การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับงานบ้าน 
เป็นการบูรณาการวิชาอื่นกับภาษาท่ีช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพูดให้
ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่ใน
บ้านพักอาศัยและการช่วยเหลือพ่อแม่
ท างานบ้าน 
 

5 25 

4 Appointment(Doctor 
and dentist)             

  

 
 

1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและ
ความรู้สกึของผู้พูดโดยใช้
วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่
ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

- การนัดหมายทั่วไปเป็นพื้นฐาน
ส าคัญต่อการสื่อสาร โดยนักเรียน
ต้องสามารถใช้ค าให้เหมาะสมกับ
บริบท และเจตนาของตน การ
สอบถาม ตลอดจนการรูค้ าศัพทท์ี่
เกี่ยวข้องซ่ึงจ าเป็นต่อนักเรียนในวัยนี้ 
เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารให้มีประสิทธภิาพต่อไป 
 

5 25 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ32212 ทักษะการสื่อสาร 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2       เวลา 20 ชั่วโมง เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

 
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรี่องการสนทนาโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ประเด็นเรื่อง Storm Surge เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูด ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน สังคม ประเด็นเรื่อง Storm Surge 

โดยใช้กระบวนการทักษะการฟัง ทักษะการพูดสนทนาเพื่อการสื่อสาร ทักษะคิดวิเคราะห์
ทักษะการสืบค้น ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการแสดงออกเพื่อให้มีความมั่นใจในกา รใช้
ภาษาอังกฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟังเห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและความรู้สึกของผู้พูดโดยใช้วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่ได้ฟังและน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสาร เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ32212 ทักษะการสื่อสาร 4   
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Do & Don’t   
 

1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและ
ความรู้สกึของผู้พูดโดยใช้
วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่
ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

-การพดูถึงสิ่งที่ควรท าและ
ไม่ควรท า ในการใช้ชีวติอยู่
ร่วมกับผู้คนในสังคม ซึ่ง
ผู้เรียน ควรเรียนรู้เพื่อ
น าไปใช้สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูล หรือการอธิบาย 
เพื่อให้ข้อมูลในชีวิตจริงได้
อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

5 25 

2 Personalities  1. อธิบายการใช้น้ าเสียงและ
ความรู้สกึของผู้พูดโดยใช้
วิจารณญาณได้ 
 2. เข้าใจและตีความเรื่องที่
ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

การพูดหรือเขียนเพื่อ
ถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับ

บุคลิกลกัษณะร่างกายของ
ตนเองหรือคนรอบข้าง  จะ
ท าให้เพิ่มพูนค าศัพท์และ
สามารถฝึกภาษาเพื่อใช้

สื่อสารไดอ้ีกวธิีหนึ่ง 

5 25 
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3 Domestic flight 
& International 
flight  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. อธิบายการใช้น้ าเสียง
และความรู้สึกของผู้พดูโดย
ใช้วิจารณญาณได ้
 2. เข้าใจและตีความเรื่อง
ที่ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

-การเรียนรู้ค าศัพท์ที่มกัจะ
ปรากฏอยู่ที่สนามบินขาเข้า
ประเทศและขาออกนอก
ประเทศ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้และใช้ให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะการอ่านออกเสียง
ค าศัพท ์นับเป็นสิ่งความส าคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ใช้ภาษา 

5 25 

4 Signs 1. อธิบายการใช้น้ าเสียง
และความรู้สึกของผู้พดูโดย
ใช้วิจารณญาณได ้
 2. เข้าใจและตีความเรื่อง
ที่ได้ฟังและน าความรู้มาใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ใช้ภาษาหรอืพดูแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
เหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาและทา่ทางใน
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

-การเรียนรู้ป้าย สัญลักษณ์ในที่
สาธารณะตา่งๆ รวมทั้ง
การศกึษาข้อมูลต่างๆ เพื่อการ
เดินทาง และการพูดหรือเขียน
รายงานข้อมูลจากสื่อตา่งๆ ช่วย
เพิ่มพูนทักษะความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันไดด้ีขึ้น 

5 25 

รวม 20 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ 33101  รายวิชาภาษาอังกฤษ 5                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต    

........................................................................................................................................... 
 

เข้าใจ น้้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค้าสั่ง ค้าขอร้อง ค้าแนะน้า ความแตกต่างด้านภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล บทความ สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงใน
แบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย การเดินทางท่องเที่ยว 
ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องราว เหตุการณ์โดยใช้ประโยชน์จากการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหา
วิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถน้าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น 
เกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์  จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

ต 1.1 ม.4-6/ 1, 2, 3, 4  ต 1.2 ม.4-6/1, 3, 5  ต 1.3 ม.4-6/1, 2, 3  
ต 2.1 ม.4-6/2   ต 2.2 ม.4-6/2   ต 3.1 ม.4-6/1   
ต 4.1 ม.4-6/1   ต 4.2 ม.4-6/1 
 

รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. Friendship 
 

ต 1.2 ม.4-6/1, 3 
 
 

ค าศัพท ์ส านวน โครงสรา้งประโยคที่ใช้ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว       
การแสดงความต้องการ การเสนอให้ 
ความชว่ยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความชว่ยเหลือ การศึกษาภาษาทีใ่ช้ใน
การสื่อสารที่มโีอกาสพบในชีวิตประจ าวัน 
ท าให้นักเรียนเข้าใจ จดจ าและน าสิ่งที่
เรียนรู้ไปใช้สนทน าโต้ตอบ และ เขียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตวั  
ประสบการณ์ และสถานการณต์่างๆ ได ้
รวมถึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 

6 7 

2. In My Opinion 
 

ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 
 

ค าศัพท ์ส านวน โครงสรา้งประโยคที่ใช้ใน
การแสดงความรู้สึกตา่งๆ พดูคุยถึงสิ่งที่
ชอบและไม่ชอบ แสดงความคิดเห็น 
ค าแนะน า และให้เหตุผลประกอบ 
การศกึษาภาษาอังกฤษจากความรู้สึก 
ความคดิเห็นของตนเอง ประสบการณ์และ
สถานการณ์ทีใ่กล้ตวั สอดคล้องกับวัยและ
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนจะเข้าใจและน าไป
พูด/ เขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความ
ความคดิเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวติ 
และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น การฟังเพลง การดูภาพยนตร์      
การอา่นหนังสือ การท่องเที่ยว          
การท าอาหารได ้  
 

4 6 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3. Worth Reading 
 

ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/2 
 
 
 

ค าศัพท ์ส านวนภาษา โครงสรา้งประโยค 
หลักวิธีการเขียนเรื่องเล่า (story) การจับ
ใจความส าคัญ ตีความ สรุปความ  
แสดงความคดิเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็น 
สารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับประสบการณ์ และสถานที่ส าคัญที่มี
คุณค่าของท้องถ่ิน อันจะน าไปสู่ความรัก  
ความภาคภูมิใจในจังหวดัของตนเอง และ 
ท าให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่อ่านมากขึ้น  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และในขณะเดียวกันสามารถ
น าไปพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 
โดยเน้นความเข้าใจในการอ่านเป็นหลัก 
รวมทั้งให้นักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
เรื่องที่อ่านด้วยการสรุปความ 
 

4 6 

4. Larger than 
Language 
 

ต 1.3 ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/2 
ต 2.2 ม.4-6/2 
 

ภาษามีความสัมพันธก์ับวัฒนธรรม การศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมช่วยสร้างความเข้าใจใน
การเรียนรู้ภาษาให้ลึกซึ้ง นักเรียนเรียนรู้และ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถชีีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอังกฤษกับของ
ไทย สามารถอธิบาย/เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษติของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย แสดง        
ความคดิเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ์ 
และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอยา่งประกอบ 
 

 

4 
 

6 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5. Better Safe than 
Sorry 

ต 1.1 ม.4-6/1, 2, 3 
 

การศกึษาโครงสร้างประโยค Active/ 
Passive Voice การใช้ Modal verbs, 
Conjunctions /Connective words 
Comparison of adjectives/ adverbs 
จะท าให้นักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติ 
ตามเรื่องทีฟ่ังหรืออ่านเกีย่วกับค าแนะน า 
ค าชี้แจง  ค าอธิบาย ค าบรรยาย เช่น  
การใช้ยา การใช้อุปกรณแ์ละสิ่งของ  
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต นักเรียน
สามารถอธิบายและเขียนประโยคให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ จากการอ่าน รวมทั้งระบุและเขียน
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน การศึกษาการออกเสียงข้อความ  
การออกเสียงพยัญชนะตน้ค าและท้ายค า 
การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ใน
ประโยค การออกเสียงเชื่อมโยงใน
ข้อความจะช่วยให้เข้าใจเรื่องฟัง และพูด
สื่อความไดช้ัดเจน มีประสิทธิภาพ 
 

6 7 

 

6. 
 

Natural Resources 
and Energy 

 

ต 1.1 ม.4-6/2, 3, 4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
 
 
 

 

การใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล วิเคราะห์ความ สรุปความ  
การบันทึกเรื่องทีฟ่ังและอ่าน การน าเสนอ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
พลังงานในท้องถิ่น  ในประเทศไทย และ
ในประเทศกลุ่มอาเซียน การอา่นออกเสียง
ค า ข้อความ การอภิปรายเรื่อง  
การประหยัดพลังงาน 
 

 

8 
 

9 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต   
  

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7. The Changing World ต 1.3 ม.4-6/1, 3 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

การใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าความรู้  
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อและ 
การประกอบอาชีพ ตามความถนัด  
ความสนใจ  ความส าคัญและการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อสาขาวิชา
ต่างๆ และในการประกอบอาชีพ 
การเขียนประวัติโดยย่อของตัวเอง 
(Autography) การพดูน าเสนอเกี่ยวกับ
ตัวเอง และการสื่อสารในสถานการณ์
จ าลอง เช่น การสอบสัมภาษณ์เพื่อ
ศึกษาต่อ หรือเข้าท างาน การแสดง 
ความคดิเห็น  การให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ์และ
เหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  และโลก 
 

8 9 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ 33102 รายวิชาภาษาอังกฤษ 6                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
...................................................................................................................................................... 

 
จับใจความส้าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผล      

พูดและเขียนสรุปใจความส้าคัญ  น้าเสนอข้อมูลประเด็นต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ทั้งในท้องถ่ินและสังคมโลก  ใช้ภาษา น้้าเสียง และระดับภาษาในการสนทนา สื่อสารใน
สถานการณ์จ้าลองเสมือนจริง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอังกฤษ  อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยววิถีชีวิต ความคิด  ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  และน้าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เช่น การเล่า
เรื่องจากหนังสือที่อ่าน บทบาทสมมุติ  กิจกรรมวันคริสต์มาส  ค้นคว้า/ สืบค้นข้อมูล ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และน้าเสนอด้วยการพูด
และเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

ต 1.1 ม.4-6/ 4   ต 1.3 ม.4-6/1, 2, 3 
ต 2.1 ม.4-6/1,2, 3  ต 2.2 ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1   ต 4.1 ม.4-6/1   ต 4.2 ม.4-6/2 
 

รวมทั้งหมด  12 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. Achievements 
and Regrets 

ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/1 
 

การอา่นจับใจความส าคญั การสรุปความ  
การวิเคราะห์ความ การตีความ โดยใช ้
skimming/ scanning/ guessing/ 
context clues/ ค าสันธาน
(conjunctions)  
การพูดเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ การกระท าที่ท าเป็นประจ า
ในอดีต  โอกาสในการกระท าในอดตี 
และความสามารถในอดตี โดยการใช้ 
Would / Used to/ Should have + 
Past Participle/To be able to + 
Verb  
 

6 8 

2. In Style ต 1.3 ม.4-6/2, 3 
 

การเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ 
ที่ได้จากการวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับ
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การพดูและ
เขียนแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล
ประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น 
และสังคมโลก 
 

6 8 

3 Festive Season ต 1.3 ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/2, 3 
ต 2.2 ม.4-6/2 
 
 

การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และ
เหตุการณ์เกี่ยวกับเทศกาลของไทยและ
ของเจ้าของภาษาอังกฤษ 
เช่น เทศกาลคริสต์มาส อภิปราย
ความคดิ ความเชื่อ ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถชีีวิต ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของ 
ภาษาอังกฤษ การเข้าร่วม และจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
 

6 8 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต  
  

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4. Memory ต 1.1 ม.4-6/1, 3, 4 
ต 1.2 ม.4-6/2 
ต. 1.3 ม.4-6/1, 2 
ต. 3.1 ม.4-6/1 
 

การใช้ Verb + Infinitive or Gerund 
และ Either …or / Neither …nor เพื่อ
น าไปใช้พูดและสื่อสารเกีย่วกับการ
กระท าในรูป Infinitive หรือ Gerund 
และการเชื่อมค าหรือข้อความดว้ย 
Either …or / Neither …nor 
เรียนรู้ค าศัพท์ และอ่านบทความ
เกี่ยวกับ Amnesia (loss of memory)     
โดยการอ่านจับใจความส าคัญ การสรุป
ความ การวิเคราะห์ความ การตีความ 
พูดอภิปราย แสดงความคิดเห็น และ
เขียนข้อความบรรยายขอ้แนะน า
เกี่ยวกับการจ าและการลมื 
การค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างของ 
Unusual Amnesia 

8 10 

5. As the Saying 
Goes 

ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 2.1 ม.4-6/2, 3 
ต 2.2 ม.4-6/2 
 

วิเคราะห์ความและตีความจากการอา่น
ข้อความที่มีเหตุการณ์สอดคล้องกับ
สุภาษิต อภิปรายความคดิ ความเชื่อ 
ที่มาของสุภาษิตของเจ้าของภาษา 
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างส านวน ค าพังเพย สุภาษิตทีพ่บ
ในภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
วิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถชีีวิต ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของ 
ภาษาอังกฤษ 

6 8 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ33201 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
...........................................................................................................................................  

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง ชนดิของค า วลีอนุประโยค โครงสรา้งประโยค
พื้นฐาน การเรียงล าดับค าในประโยค ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา ประโยคความเดียว 
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และการใชรู้ปกาลในภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้เพื่อการ
สื่อสารทั้งในรูปแบบการพูดและเขียนในบริบทต่างๆ วิเคราะห์รูปแบบและโครงสรา้งประโยค การใช้ 
Tense เพื่อให้สามารถเขียนประโยคและเรื่องราวได้อย่างถูกตอ้งตามหลกัการใช้ภาษาอังกฤษให้
สัมพันธ์กับจุดประสงคต์ามสถานการณ์ต่าง ๆ  

 
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายทีฟ่ัง
และอ่าน 

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธก์ับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตคีวาม และแสดงความคดิเห็นจากการ
ฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคด ีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ   

4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค า
พังเพย สุภาษติและบทกลอนของภาษา ตา่งประเทศและภาษาไทย 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสงัคม 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ 33201 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1. The Use of Tenses ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2  ม 6/1 
ต2.2 ม 6/1  
ต4.1 ม 6/1  
 

รูปแบบและการใช้ Tense 6 10 

2 Agreement of Verbs 
with Subjects 

ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ความสอดคล้องของกริยา
กับประธาน 

6 10 

3 Collocations ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม 6/1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  

การใช้ค ากริยาในรูปของ  
- Verb Preposition 
collocations 
- Adjective preposition 
collocations 

4 5 

4. Conditionals Sentences ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม 6/1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ประโยคแสดงเงื่อนไข / 
สมมุติ 
If – clause 
Unless 

8 10 

5 Tag - Question  ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม 6/1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

รูปแบบและการใช้ประโยค
ค าถามแบบ question tag 

3 5 

6 Auxiliary Verbs 
Would rather 
Had better 

ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม 6/1 
ต2.2 ม 6/1 
ต4.1 ม 6/1 

การใช้กริยาช่วยในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
การใช้ would rather 
การใช้ had better 

3 5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ33201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหนว่ยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7 Compound Words ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม 6/1 
ต2.2 ม 6/1   
ต4.1 ม 6/1 

การสร้างค า, ค าประสม 2 5 

8 Present Subjunctive ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม 6/1 
ต 2.2 ม 6/1   
ต 4.1 ม 6/1 

รูปแบบและการใช้ค าใน
ลักษณะของ Present 
Subjunctive 

4 5 

9 Causative Form ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม 6/1 
ต2.2 ม 6/1 
ต4.1 ม 6/1 

การใช้ค าที่แสดงความเป็น
เหตุผล 

4 5 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ33202 รายวิชาไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
...........................................................................................................................................  

ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างประโยค วลีในรูปแบบต่าง ๆ การเรียงล าดับค า ความ
สอดคล้องของประธานและกริยา การใช ้Tense เพื่อให้สามารถเขียนประโยคและเรื่องราวได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กบัจุดประสงค์ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

 
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานตา่งๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายทีฟ่ัง
และอ่าน 

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธก์ับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตคีวาม และแสดงความคดิเห็นจากการ
ฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ   

4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค า
พังเพย สุภาษติและบทกลอนของภาษา ตา่งประเทศและภาษาไทย 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ33202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. Relative Clauses ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
 ต2.2 ม .6/1  
มฐ ต4.1 ม .6/1 
  

ลักษณะของ Relative 
clause 
Relative pronouns 

4 5 

2 Subject & Object 
Complement 

ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1 
  

ส่วนขยายประธาน 
ส่วนขยายค ากริยา 

4 5 

3 Active and Passive ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต 2.2 ม .6/1   
ต 4.1 ม .6/1  
 

การใช้ประโยคแบบแสดง
การกระท าและการใช้
ประโยคแบบผู้ถูกกระท า 

6 5 

4. Non-Finite Verbs ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ชนิดของ Non-Finite 
Verbs 
การใช้ Non-Finite Verbs 

4 5 

5 So, Too, Neither…..nor, 
Either….or 

ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1   
ต4.1 ม .6/1  

การตอบแบบคล้อยตาม 
การใช้ so, too ในการตอบ
คล้อยตาม 
การใช้ neither, nor, 
either ในการตอบคล้อย
ตาม 
 

4 5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ อ33202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 So …that, Such ….that,  
Too….to 

ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1   
ต4.1 ม .6/1  
 

การใช ้ So……that 
          Such…..that 
          Too……to 

3 5 

7 The “other” Group ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  

การใช้ ค าประเภท other 
other, others, the other 
another, one another, 
each other 
 

3 5 

8 Position of Adjectives ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ต าแหน่งการวางค าคุณศพัท ์
(adjective)  

4 5 

9 The Use of Some  
Connectives 

ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

การใช้ค าเชื่อมข้อความใน
รูปแบบต่างๆ 
 

4 5 

10 Exclamatory Sentences ต1.1 ม 6/1, 3, 4 
ต1.2 ม  .6 /1 
ต2.2 ม .6/1  
ต4.1 ม .6/1  
 

ประโยคที่แสดงการอุทาน, 
อารมณ ์

1 5 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 33203 รายวิชาภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5          กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

 
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดี

และบันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถ่ิน 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไปจนถึงระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงใช้ความรู้ทาง
ภาษาในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และห้องสมุด  

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการคดิอย่างมีวจิารณญาณ โดยการตั้งค าถาม
และการให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน
การสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่งคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู ้
 1. จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความจากสารคดเีกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ 
อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี บุคคลที่มีชื่อเสียง                      
  2. เขียนประโยคย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อก าหนด                 
 3. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
การเรียนรูต้่าง ๆ 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5   
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Your Personality 
 

 

1. จับใจความส าคัญ บอก
รายละเอียด วิเคราะห์ความ 
ตีความจากสารคดีเกี่ยวกบั
บุคลิกลักษณะ อาหารการกิน 
วัฒนธรรมประเพณ ีบุคคลที่มี
ชื่อเสียง 
2. เขียนประโยคย่อหน้าบรรยาย 
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านหรือหัวข้อก าหนด                
3. ใชภ้าษาอังกฤษในการค้นคว้า
และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

-การอ่านบทความที่เป็น
ความเรียง นักเรียนต้องใช้
ทักษะการเดาค าศพัท์จาก
บริบทและน าความรู้เดิมที่
เกี่ยวข้องกับเน้ือหามา
ประกอบเพื่อให้เข้าใจ
เน้ือหา 
- ดึงความรู้ที่ไดจ้ากบทอา่น
มาใช้เป็นแนวทางในการ
ฝึกงานเขียนของตนให้
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
ในการศกึษาระดับสูงต่อไป 

 
 

10 25 

2 Food 

  

  

  

  

 

1. จับใจความส าคัญ บอก
รายละเอียด วิเคราะห์ความ 
ตีความจากสารคดีเกี่ยวกบั
บุคลิกลักษณะ อาหารการกิน 
วัฒนธรรมประเพณ ีบุคคลที่มี
ชื่อเสียง                       2. 
เขียนประโยคย่อหน้าบรรยาย 
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านหรือหัวข้อก าหนด                
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

 

-การอ่านและการเขียน 
ส านวนโครงสร้างประโยค
ตลอดทั้งการใช้ภาษาเพือ่
สามารถน าภาษามาสือ่สาร
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นแนวทางในการ
เขียนสื่อสารในระดับที่
สูงข้ึนต่อไป 

 
 

10 25 
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ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 Customs and 
Traditions 

  

 

1. จับใจความส าคัญ บอก
รายละเอียด วิเคราะห์ความ 
ตีความจากสารคดีเกี่ยวกบั
บุคลิกลักษณะ อาหารการกิน 
วัฒนธรรมประเพณ ีบุคคลที่มี
ชื่อเสียง                     2. 
เขียนประโยคย่อหน้าบรรยาย 
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านหรือหัวข้อก าหนด               
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น
จากแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

 

-การอ่านเรื่องเกี่ยวกับวนัส าคัญของ
ชาติอื่นๆ นอกจากนักเรยีนจะได้
ความรูจ้ากบทอา่นแล้ว นักเรียนยัง
สามารถน าแนวคดิด้านวฒันธรรมมา
เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย และ
น ามาเขียนสื่อสารด้วยภาษาของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 

10 25 

4 Famous 
People 

  

 
 

1. จับใจความส าคัญ บอก
รายละเอียด วิเคราะห์ความ 
ตีความจากสารคดีเกี่ยวกบั
บุคลิกลักษณะ อาหารการกิน 
วัฒนธรรมประเพณ ีบุคคลที่มี
ชื่อเสียง                     2. 
เขียนประโยคย่อหน้าบรรยาย 
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านหรือหัวข้อก าหนด               
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น
จากแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

 

-การอ่านบทความนอกจากนักเรียน
จะได้ความรู้จากบทอ่านแล้ว นักเรียน
ยังสามารถน าความรู้ด้านค าศัพท ์
ส านวนและโครงสรา้งประโยคมาใช้
ประโยชน์ในการสื่อสาร และเพิ่ม
ความรูใ้ห้กว้างขวางขึ้นเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศกึษาระดับสูงข้ึน
ต่อไป 

 
 

10 25 

รวม 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 33204 รายวิชาภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

 
 ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่อง

ประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไปจนถึงระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงใช้
ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และห้องสมุด  

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการคดิอย่างมีวจิารณญาณ โดยการตั้งค าถาม
และการให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน
การสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่งคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู ้
 1.จับใจความส าคัญ วิเคราะห ์ความ สรุปความ ตีความ และแสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
 2.พูดและเขียน เพื่อขอและให ้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ ข่าวเหตุการณ์
ที่อ่าน อยา่งเหมาะสม 
  3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่านหรือ หัวข้อที่ก าหนด
เหตุการณ์ในท้องถิ่น และ สังคม 
  4.เขียนประโยคย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อก าหนด                
  5.ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Space  
 

1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ ความ 
สรุปความ ตีความ และแสดง ความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดี 
 

การเขียนสรุปข้อมูลที่ได้
จากการ ค้นคว้าสืบคน้ 
โดยผ่าน กระบวนการทาง
ภาษา ทกัษะการคิด ท าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ 
การใช้ภาษาด้านการอา่น 
และการเขียน 
 

10 25 

2 Natural Wonders  
 

1. พูดและเขียน เพื่อขอและให้ ข้อมูล 
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ 
ข่าวเหตุการณ์ทีอ่่าน อย่างเหมาะสม 
 

การค้นคว้า/สืบค้น และ
สรุปข้อมูล ที่เกี่ยวขอ้งกับ
กลุม่สาระการเรียนรู ้อื่น 
จากแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ 
โดย ใช้กระบวนการเรียนรู้
ทางภาษา และ
กระบวนการกลุ่ม ท าให้
ผู้เรียน พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และ เปิดโลก
ทัศน์ของตนเอง 

 
 

10 25 

3 Good Green 
News  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือ หัวข้อ
ที่ก าหนดเหตุการณ์ในทอ้งถิ่น และ 
สังคม 
 

การจับใจความส าคัญและ
วิเคราะห ์ข้อมูลที่อ่าน   
ท า ใหผู้้้เรียนสามารถ
น าเสนอข้อมูล โดยใช้
กระบวนการ ทางภาษา 
เป็นการเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การ สื่อสารและพัฒนา
ทักษะการเขียน 

 
 

 

10 25 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 English literatures 1. เขียนประโยคย่อหน้าบรรยาย 
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
หรือหัวข้อก าหนด               2. ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

-การตีความหมายประโยค 
ข้อความและความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครวั 
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย 
-การบอกสภาพลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว 
การบริการ สถานที ่ภาษา 
และวิทยาศาสตร์และเทค 
โนโลยี 

10 25 

รวม 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 33205 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 สนทนาตามสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน มีทกัษะในการฟังระดับต้น ออกเสียงค าและ
ประโยคได้ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆที่ก าหนดให้เพื่อสรา้งความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชท้ักษะทางภาษา อธิบาย 
บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมแนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างาน มจีิตสาธารณะ รกัความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การ
ประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้

1.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ ์

2.  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

4.  ฟังพูด แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝรู่้ 
5.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาทา่ทางเหมาะสมกบัระดับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตาม 

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 รหัสวิชา อ 33205 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประจ าภาคเรียนที่  1  เวลา  40  ชั่วโมง คะแนน  100 คะแนน 
 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Personal 
Information 

1.ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
บุคคลใกล้ตัวประสบการณ์  สถานการณ ์ 
ข่าว  เหตุการณ ์  
2.ฟังพดู แสดงความคดิเห็นอย่างมี
เหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 

1.1 Tell me about 
myself 
1.2 Making A Plane 
Reservation 
1.3 A community 
tree 
 

5 5 

2 Personality 1. ฟังและพดูภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
บุคคลใกล้ตัวประสบการณ์  สถานการณ์  
ข่าว  เหตุการณ ์  
2. ฟังพูด แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
 

1.1 Name Meeting 
New people 
1.2 Nice to meet 
you 
1.3 Personal 
Security: Theft in 
the Park 
 

5 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

3 Family 1.ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตวั
ประสบการณ์  สถานการณ์ข่าว  เหตุการณ์   
2   .แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ใช้ภาษาสือ่สารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 
3. ฟังพูด แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู1้.ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
บุคคลใกล้ตัวประสบการณ์  สถานการณ ์ 
ข่าว  เหตุการณ ์  
2   .แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ใช้ภาษาสือ่สารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 
3. ฟังพดู แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มี
วินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้

1.1 Family 
Activities 
1.2 Family 
Reunions 
1.3 Mother's Day 
1.4 Family 
Photo 
 

10 10 

4 Daily 
Routine 

1.ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตวั
ประสบการณ์  สถานการณ ์ 
ข่าว  เหตุการณ ์  
2   .แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ใช้ภาษาสือ่สารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 
3. ฟังพูด แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มี
วินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้
 

1.1 Waking Up 
for School 
1.2 Weekly 
Activities 
1.3 Party 
Invitations 
1.4 Daily 
Schedule 

10 10 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

5 Travel 1.ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตวั
ประสบการณ์  สถานการณ ์ 
ข่าว  เหตุการณ ์  
2   .แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ใช้ภาษาสือ่สารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 

3.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาทา่ทางเหมาะสม
กับระดับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตาม 
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

1.1 Getting 
Around by 
Train 
1.2 Memories 
of Our 
Vacation 
1.3 Travel 
Arrangements 

5 5 

6 Shopping 1.ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตวั
ประสบการณ์  สถานการณ ์ 
ข่าว  เหตุการณ ์  
2   .แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ใช้ภาษาสือ่สารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 
3. ฟังพูด แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มี
วินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้

1.1 I Like That 
Shirt 
1.2 The 
Shopping List 
1.3 Wipe 
Everything 

5 10 

 40 50 
สอบกลางภาคเรียน - 20 
สอบปลายภาคเรียน - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 33206 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
 สนทนาตามสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน มีทกัษะในการฟังและ ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกบัสถานการณ์ต่างๆที่
ก าหนดให้เพื่อสรา้งความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ทกัษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย 
แลกเปลี่ยนความรู้ เข้ารว่มแนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มจีิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชพี 
พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ใน ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
             1.  ฟังและพดูภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ์   
             2.  แสดงความรู้สึก ความคดิเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณจ์ริง
หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ
 4.  ฟังพูด แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝรู่้ 
 5.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาทา่ทางเหมาะสมกบัระดับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6  รหัสวิชา อ 33206 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประจ าภาคเรียนที่  2  เวลา  40  ชั่วโมง คะแนน  100 คะแนน 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 School Life 1   .ฟังและพูด.
ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกล้

ตัว ประสบการณ์  
สถานการณ ์ ข่าว  
เหตุการณ ์
 2   .แสดงความรู้สึก 
ความคดิเห็นและให้
เหตุผลประกอบ ใช้
ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 

1.1 Class Registration 
1.2 Too Many Full Class 
1.3 First Day Of School 
1.4 School and Work 

10 10 

2 Entertainment 1   .ฟังและพูด
ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  หรือ

สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 

1.1 A Great Movie 
1.2 Too much volume 
1.3 Rained Out 
1.4 A Good Singer 

10 10 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

  

5.  ใชภ้าษา น้ าเสียง
และกริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับ
บุคคล เวลา โอกาส
และสถานที่ตาม 
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 

   

3 Health 1   .ฟังและพูด
ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 บุคคลใกล้ตวั 

ประสบการณ์  
สถานการณ ์ ข่าว  

เหตุการณ์   
 2   .แสดงความรู้สึก 
ความคดิเห็นและให้
เหตุผลประกอบ ใช้
ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่

เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 
 

1.1 A Stomachache 
1.2 Sore Finger 
1.3 A Bad Back 
1.4 Another Pimple  

5 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Social 
Network 

1. แสดงความรู้สึก 
ความคดิเห็นและให้
เหตุผลประกอบ ใช้
ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 
2.  ใช้ภาษา น้ าเสียง
และกริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับ
บุคคล เวลา โอกาส
และสถานที่ตาม 
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 

1.1 Online Account 
1.2 Profile Picture 
1.3 Private Messaging 
1.4 Foreign Friend 

5 10 

5 Jobs 1. แสดงความรู้สึก 
ความคดิเห็นและให้
เหตุผลประกอบ ใช้
ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 
 

1.1 Job Hunting 
1.2 Become a teacher 
1.3 Still working 
1.4 Hire me 

10 10 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

)ชั่วโมง(  
น้ าหนัก
คะแนน 

  

2.  ใช้ภาษา น้ าเสียง
และกริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับ
บุคคล เวลา โอกาส
และสถานที่ตาม 
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 

   

รวม 40 50 
สอบกลางภาคเรียน - 20 
สอบปลายภาคเรียน - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 33207 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5              กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว
ประสบการณ ์สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ ์ภาษาที่ใช้แสดงความรู้สกึ ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ภาษาที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ฟังพดู 
แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล เวลาโอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มวีินัย ใฝ่เรียนใฝรู่ ้น าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 
ผลการเรียนรู ้

1.  จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
2.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 

ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ์   
3.  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาต ิ
5.  ฟังพูด แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝรู่้ 
6.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาทา่ทางเหมาะสมกบัระดับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ33207 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 5      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Personal Information ม.6/2 ม.6/4 
ม.6/6 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ ์

10 15 

2 Personality ม.6/1 ม.6/2  จับใจความ ตีความ วิเคราะห์
ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดี 

8 15 

3 Family ม.6/3 ม.6/5  
ม.6/6 

ใช้ภาษา น้ าเสียงและกรยิา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล 
เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

8 15 

4 Daily Routine ม.6/2 ม.6/5  
 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์   

8 15 

5 City Life ม.6/2 ม.6/3  
ม.6/6 

ใช้ภาษา น้ าเสียงและกรยิา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล 
เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

10 15 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ33207 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 5      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 Travel 
ม.6/2 ม.6/5  
ม.6/6 

ฟังพูด แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้

8 15 

7 Shopping ม.6/2 ม.6/5  ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์   

8 10 

รวม 60 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 60 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ 33208 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6      กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2            เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว
ประสบการณ ์สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ ์ภาษาที่ใช้แสดงความรู้สกึ ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ ภาษาที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ฟังพดู 
แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล เวลาโอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มวีินัย ใฝ่เรียนใฝรู่ ้น าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 
ผลการเรียนรู ้

1.  จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
2.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 

ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ์   
3.  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณจ์ าลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาต ิ
5.  ฟังพูด แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝรู่้ 
6.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาทา่ทางเหมาะสมกบัระดับบุคคล เวลา โอกาสและสถานทีตาม 

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ33208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 6      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 A daily routine ม.6/2 ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์   

6 10 

2 Weather and 
seasons 
 

ม.6/4 ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

6 10 

3 Ordering a meal 
 

ม.6/6 ใช้ภาษา น้ าเสียงและกรยิา
ท่าทางเหมาะสมกับระดบับุคคล 
เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

6 10 

4 Travel  information ม.6/1 จับใจความ ตีความ วิเคราะห์
ความ สรุปความเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดี 

6 10 

5 Comparing and 
agreeing 

ม.6/2 ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกลต้ัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์   

6 10 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  อ33208 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 6      
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 Describing  physical 
appearance 

ม.6/2 - describing  physical 
appearance 

6 10 

7 Making and 
responding to 
suggestions 

ม.6/2 ม.6/5 
ม.6/6 

-  making and responding to 
suggestions 

6 10 

8 Interview language ม.6/3 ม.6/5 
ม.6/6 

interview language 6 10 

9 Entertainment ม.6/2 ม.6/5 - discussing entertainment 4 8 
10 Fit  for  life ม.6/2 ม.6/5 

ม.6/6 
- discussing sports 
- expressing opinions 
- asking about/ 

describing health 

8 12 

รวม 60 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ 33211 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 5            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการถามทิศทาง ออกเสียงค า วลีและประโยค ได้ถูกต้อง เรียนรู้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ตา่งๆที่ก าหนดให้เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู ้
เข้าร่วมแนะน า และจัดกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมเห็นคุณค่าและมีเจต
คติที่ดตี่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มวีินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ และเรือ่งต่างๆ ใกล้ตวั 
 2. พูดความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับประสบการณ์ สถานการณ์ และ
เรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล  

3. พูดขอร้อง และให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม    
 4. ใช้ส านวน สุภาษิตภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรยีนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้   
วิชาทักษะการสื่อสาร 5     รหัสวิชา อ33211 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Friendship สนทนาโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตวั 
ประสบการณ์ 
สถานการณ ์

ค าศัพท ์และโครงสร้างประโยคที่ใช้
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตวั ประสบการณ์ 
และสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่ช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
 

5 25 

2 Expressing Feelings 
 
 

พูดความรู้สกึและ
แสดงความคดิเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และ
อย่างมีเหตุผล 

ค าศัพท ์ส านวน โครงสรา้งประโยค
ที่ใช้ในการแสดงความรู้สกึต่าง ๆ 
พูดคุยถึงสิ่งที่ชอบและไมช่อบ 
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และ
สถานการณต์่างๆ ในชีวติประจ าวัน 
 

5 25 

3 Asking for and Giving 
advice or Opinions 
 
 

พูดขอร้อง และให้
ค าแนะน า  แสดง
ความคดิเห็น ใน
สถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณจ์ริง
อย่างเหมาะสม    

การแสดงความต้องการ การเสนอ
ใหค้ าแนะน า ตอบรับและปฏิเสธ 
การแสดงความคดิเห็น และให้
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในชีวติ และประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น 
เพลง ภาพยนตร ์หนังสือ และ 
การท่องเที่ยว 
 

5 25 

4 Common and 
Useful Idioms  
 

ใชส้ านวน สุภาษิต
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ส านวนภาษาทีใ่ช้สื่อสาร และมี
โอกาสพบในชวีิตประจ าวัน 
เปรียบเทียบเหมือน และความ
แตกต่างระหว่างส านวน สุภาษิต
ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 

5 25 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ 33212 รายวิชาทักษะการสื่อสาร 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 สนทนาตามสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน มีทกัษะในการฟังระดับต้น ออกเสียงค าและ
ประโยคได้ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี บอกรายละเอียดและแหล่ง
ท่องเที่ยว เกี่ยวกับสถานการณต์่างๆ       ที่ก าหนดให้เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนา
ภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู ้เข้าร่วมแนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที่ถูกตอ้งและเหมาะสมเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝรู่้ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. ใช้ค าศัพท ์ส านวนภาษาอังกฤษสื่อสารในชวีิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. ใช้ค าศัพท ์ส านวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และแบบอังกฤษ สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับการประกอบอาช ี
5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  

ชุมชน และสังคม  
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
วิชาทักษะการสื่อสาร 6    รหัสวิชา อ33212 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Commonly 
Confused Words 
and Similar Words 
 
 

ใชค้ าศพัท์ ส านวน
ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ค าศัพท ์ส านวนและโครงสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน และมักมี
ความสับสนในการน าไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  ท าให้การสื่อสาร 
เกิดความความผดิพลาด 

5 25 

2 British and American 
Words 
 
 

ใชค้ าศพัท์ ส านวน
ภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกัน และแบบ
อังกฤษ สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวันนั้นมี
อยู่สองแบบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
แบบอเมริกัน (American English) 
และภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ 
(British English) ซึ่งมีแตกต่างกัน
ในหลายดาน เชน การสะกดค า 
ค าศัพท ์และการออกเสยีง 

5 25 

3 University Admission 
Interview 
 
 

1. ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
การศกึษาต่อ 
2. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

การใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
ความรู ้ ข้อมูลตา่งๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ เกีย่วกับ
การศกึษาต่อ การพูดน าเสนอ
เกี่ยวกับตัวเอง และการสื่อสารใน
สถานการณ์จ าลอง เช่น การสอบ
สัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ การแสดง
ความคดิเห็น  การให้เหตุผล
ประกอบ 

5 25 

4 English for Career 
Preparation 
 

1. ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ 
2. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบ
อาชีพ ตามความถนัด ความสนใจ 
การเขียนประวัติโดยย่อของตัวเอง 
การพูดน าเสนอเกี่ยวกับตัวเอง และ
การสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง 
เช่น การสอบสัมภาษณ์เข้าท างาน 
การแสดงความคดิเห็น  และการให้
เหตุผลประกอบ 
 

5 25 
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ค าอธิบายและโครงสร้างรายวชิาภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ 31201    ภาษาจีนเบื้องต้น 1                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 1              เวลา  20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต
  
 

 
เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน (ระบบ PINYIN)  การเขียนและอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ค า

ประสม วรรณยุกต์  กฎและหลักเกณฑ์การน าไปใช้ตามระบบสัทอักษรจีน  เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ค า ข้อความ ประโยคต่างๆ และล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคภาษาจีนและภาษาไทย ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรายวิชาภาษาจีน 
แสวงหาความรู้ความบันเทิงบันเทิง โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม  
และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการพดู กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  ทักษะ
การสื่อสาร  กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจ มีทักษะเบ้ืองต้นในการสื่อสาร  และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ แสดงความรู้สกึ ความคดิเห็น ความสนใจ  เห็นประโยชน์ของการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ   
 
ผลการเรียนรู ้  
 1.  มีความรูค้วามสามารถพื้นฐานในเรื่องระบบการออกเสียง 
 2.  มีความรูค้วามสามารถในการพดู การเขียนและอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ค าประสม  
วรรณยกุต ์
 3. มีความรู้ความสามารถในกฎและหลักเกณฑ์การน าไปใชต้ามระบบสัทอักษรจีน 
 4. น าภาษาจีนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 5. มีเจตคตทิี่ดีและเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาจีน 
 
รวมทั้ง 5 ผลการเรยีนรู ้
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 1 จ31201  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา  20 ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบเสียง
ภาษาจีน 

拼音 

1.นักเรียนสามารถออก
เสียงพยัญชนะ สระ 
ภาษาจีนได้ถูกตอ้ง 
2.นักเรียนสามารถเข้า
ใจความแตกตา่งของ
พยัญชนะ สระและ
วรรณยกุต ์ระหว่าง
ภาษาจีนและภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง 

สัทอักษรเป็นพื้นฐานการ
ออกเสียงภาษาจีนซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
พยัญชนะ สระและ
วรรณยกุต ์ที่ผู้เรียนควร
ได้รับการฝึกฝนให้
คล่องแคล่วเพื่อที่จะ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการ
สนทนาโดยใช้ภาษาง่ายๆ
ได้อย่างถูกต้อง 

6 20 

2 สวัสดี  

 你好! 

1.นักเรียนสามารถออก
เสียงค าศัพท์ได้อยา่ง
ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถพดู 
สนทนา ทักทายดว้ย
ประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3.นักเรียนสามารถ
แนะน าตัวเองได้ 

การทกัทายโดยใช้ภาษา
ง่ายๆในการสนทนานั้น
ผู้เรียนควรไดร้ับการ
ฝึกฝนให้คล่องแคล่วเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และน ามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งเข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและจีน
โดยทั่วไป 

6 20 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 เสื้อผ้าและส ี
“服饰和

颜色” 
-ฉันชอบสีแดง 
ฉันมีเสื้อสี
เหลือง 1 ตัว 
 

1. นักเรียนบอกค าศัพท์
เกี่ยวกับสีได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถ
สามารถใชค้ าศพัท์ที ่
เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
ได้ถูกต้อง 
 

การเรียนรู้เรือ่งสีนั้นจะ
เรียนรู้ถึงความหมายของ
สีต่างๆในความเชื่อของ
ชาวจีน และการบรรยาย
ลักษณะเสื้อผ้าของ
ตนเองว่าเป็นสีอะไรการ
ใช้ลักษณะนามกับ
จ านวนนับและการ
สนทนาสอบถามข้อมูล
จากเพื่อนๆ 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ 31202    ภาษาจีนเบื้องต้น 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2         เวลา  20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
         

เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน (ระบบ PINYIN)  การเขียนและอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ  ค า
ประสม วรรณยุกต์  กฎและหลักเกณฑ์การน าไปใช้ตามระบบสัทอักษรจีน  เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ค า ข้อความ ประโยคต่างๆ และล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคภาษาจีนและภาษาไทย  ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรายวิชาภาษาจีน 
แสวงหาความรู้ความบันเทิงบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษา ได้อย่าง
เหมาะสม  และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการพดู  กระบวนการอา่น  กระบวนการเขียน  
ทักษะการสือ่สาร กระบวนการคดิ และกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจ มีทักษะเบ้ืองต้นในการสื่อสาร  และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ แสดงความรู้สกึ ความคดิเห็น ความสนใจ   เห็นประโยชน์ของการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ   
 
ผลการเรียนรู ้  
 1.  มีความรูค้วามสามารถพื้นฐานในเรื่องระบบการออกเสียง 
 2.  มีความรูค้วามสามารถในการพดู การเขียนและอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ค าประสม  
วรรณยกุต ์
 3. มีความรู้ความสามารถในกฎและหลักเกณฑ์การน าไปใชต้ามระบบสัทอักษรจีน 
 4. น าภาษาจีนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 5. มีเจตคตทิี่ดีและเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาจีน 
 
รวมทั้ง 5 ผลการเรยีนรู ้
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 2  จ31202       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา  20 ชั่วโมง                จ านวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 อาชีพและความ
ใฝ่ฝัน 
“职业与

愿望” 
-ฉันอยากเป็น
จิตรกร 

1.นักเรียนสามารถบอก
อาชีพเป็นภาษาจีนได้
ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถบอก
ความใฝ่ฝันของตนเอง
ได้ 

นักเรียนทุกคนต่างมี
ความใฝ่ฝันเป็นของ
ตนเอง ฉะนั้นการเรียนรู้
ค าศัพทท์ี่เกี่ยวกับอาชพี
สามารถท าให้นักเรียน
บอกได้ว่าตนเองอยากมี
อาชีพอะไรในอนาคต 
และบอกเหตุผลได้ว่า
เพราะอะไร 
 

6 20 

2 กีฬาและทักษะ 
-        
              

1.นักเรียนสามารถบอก
กีฬาแต่ละประเภทได ้
2.นักเรียนสามารถบอก
ความสามารถและระดับ
ได้ 
 

นักเรียนมีความชื่นชอบ
ในกีฬา จึงเรียนรู้ค าศัพท์
และรู้จักกีฬาประเภท
ต่างๆเพิ่มขึ้น 

6 20 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ความรู้สกึของ
ฉัน 
“我的感

觉” 
-เธอดูดใีจมาก 

1.นักเรียนสามารถใชรู้ป
ประโยค 
“如果……就……”ได้
อย่างถูกต้อง 
2.                        
“可以” เพื่อแสดง 
การอนุญาตได ้
3.นักเรียนสามารถใชค้ าว่า
“了”ที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ถูกต้อง 

การใช้ค าศพัท์และ
ประโยคง่ายๆในการ
แสดงความดีใจ ความ
ไม่พอใจ และอารมณ์
ความรู้สกึตา่งๆนั้นท า
ให้นักเรียนสามารถท า
ความรูจ้ักและสังเกต
ความแตกต่างของการ
แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ระหว่างคนไทยกับคน
จีนได้ 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน  
จ31203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน ใช้ค าศพัท์และโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ  พดูสื่อความเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้   เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพือ่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ความบนัเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล  และใช้ภาษาตามสถานการณ์ตา่งๆ ภายใน
สถานศึกษา ได้อยา่งเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู ้
1.   มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโตต้อบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกตอ้ง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนดว้ยตวัสัทอักษรและตัวอักษรจีนไดอ้ย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
6. เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 

                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 1  จ31203     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  เวลา  40 ชั่วโมง               จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบเสียง
ภาษาจีน 

拼音 

1.นักเรียนสามารถออก
เสียงพยัญชนะ สระ 
ภาษาจีนได้ถูกตอ้ง 
2.นักเรียนสามารถเข้า
ใจความแตกตา่งของ
พยัญชนะ สระและ
วรรณยกุต ์ระหว่าง
ภาษาจีนและภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง 
 

สัทอักษรเป็นพื้นฐานการออกเสียง
ภาษาจีนซึ่งประกอบไปด้วย 
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ รู้จัก
การประสมเสียงพยัชนะ สระและ
เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต ์

10 15 

2 สวัสดี  

 你好! 

1.นักเรียนสามารถออก
เสียงค าศัพท์ได้อยา่ง
ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถพดู 
สนทนา ทักทายดว้ย
ประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3.นักเรียนถามข้อมูล 
ชื่อ สกุลและประเทศ
ของบุคคลอื่นได้ 

การทกัทายโดยใช้ภาษางา่ยๆในการ
สนทนานั้นผู้เรียนควรไดร้ับการ
ฝึกฝนให้คล่องแคล่วเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล และ
น ามาปรับใช้ในชีวติประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อกีทั้งเข้าใจถึง
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทย
และจีนโดยทั่วไป 

9 15 

3 ตัวเลขและ
จ านวนนับ  

1.นักเรียนสามารถนับ
และใช้ตัวเลขได้ 

จ านวนนับและหน่วยจ านวนนับเป็น
ทักษะความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนควร
ได้รับการฝึกฝนให้เกิดความ
คล่องแคล่ว เน่ืองจากเป็นสิ่งจ าเป็นที่
สามารถน าไปใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 
เรียนรู้ล าดับขีดตวัอักษรจีนและฝึก
การเขียน 
 

10 15 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 แนะน าตัวเอง 1.นักเรียนออกเสียงสัท
อักษร กลุ่มค าและ
ประโยคเพื่อให้ข้อมูล
ตนเองและบุคคลได้ 
2.นักเรียนบอก
ความหมายของ
ค าศัพท์เกี่ยวกับการ
แนะน าตนเอง 
3.นักเรียนพูดแนะน า
ตัวเอง สรา้ง
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคล 

นักเรียนรู้จักสัทอักษรจีน 
เกี่ยวกับการแนะน าตวั 
เรียนรู้ค าศัพท์และ
ความหมายในตัวบท 
รู้จักเรียงล าดับค าเป็น
ประโยค รู้จกัตัวอกัษรจนี
ที่มีจ านวนเส้นขีดมากขึ้น 

9 15 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ31204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 2  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน ใช้ค าศพัท์และโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ  พดูสื่อความเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้   เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพือ่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ความบนัเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล  และใช้ภาษาตามสถานการณ์ตา่งๆ  ภายใน
สถานศึกษา ได้อยา่งเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู ้
1.   มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโตต้อบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกตอ้ง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนดว้ยตวัสัทอักษรและตัวอักษรจีนไดอ้ย่างถูกต้องตาม 

หลกัภาษา  
6.   เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 2  จ31204      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา  40 ชั่วโมง               จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ครอบครัว
ของฉัน 

1.บอกความหมายค าศัพท์
เกี่ยวกับครอบครัวและ
สมาชิก 
2.เขียนแผนผังโครงสร้าง
ครอบครัว พ่อ แม่ พี ่น้อง  
3.สามารถถาม-ตอบเพื่อ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัวและสมาชกิของ
บุคคลอื่น 
 

เรียนรู้สัทอักษรจีนในตัว
บทสนทนา ค าศพัท์และ
ความหมาย  
ด้านวัฒนธรรมเรียนรู้
สุภาษิตจีน 

10 15 

2 การบอก
เวลา 

1.อ่านออกเสียงสัทอักษร
จีนเกี่ยวกับการบอกเวลา 
2.บอกความหมายของ
ค าศัพท์เกี่ยวกับเวลา 
3.บอกเวลาที่ท ากจิกรรม
ต่างๆ 
 

ให้ข้อมูลของตนเอง
เกี่ยวกับเวลาที่ท ากจิกรรม
ต่างๆ 
ด้านวัฒนธรรมคือการ
เรียกชื่อล าดับญาติของชาว
จีน 

10 15 

3 วันเกิดของ
ฉัน 

1.อ่านออกเสียงสัทอักษร
จีนเกี่ยวกับวันเกิด 
2.บอกความหมายของ
ค าศัพทว์ันเกิด 
3.อ่านจับใจความส าคัญ
จากการฟังเพลงวันเกิด 
 

นักเรียนรู้จักขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดของ
ตนเองและบุคคลอื่น 
สามารถร้องเพลงอวยพร
เป็นภาษาจีนได้ 
ด้านวัฒนธรรมเรียนรูว้ัน
เทศกาลส าคัญของจีน 

9 15 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัชี้วดั

หรือผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 
น้ าหนกั
คะแนน 

4 การถามทาง 1.นักเรียนบอก
ความหมายของ
ค าศัพท์ได ้
2.อ่านจับ
ใจความส าคัญ
จากบทสนทนา 
3.บอกทิศทาง
ได้ 
4.เขียนสัท
อักษรและอักษร
จีน 

การใช้ถ้อยค าส านวนภาษาจีนเพื่อ
บอกทิศทางต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง 
ด้านวัฒนธรรมเรียนรูค้ าทับศัพท์ใน
ภาษาจีน 

9 15 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายและโครงสร้างรายวชิาภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ 32201   ภาษาจีนเบื้องต้น 3                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20 ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 
ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทางสื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้

เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน ขอและให้ข้อมูล  
ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าอธิบาย ข้อความ ข้อมูล บทอ่านเรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสาร  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลทั่วไป  แสดงความต้องการของตนเอง  เสนอความช่วยเหลือผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน    เข้าร่วมกิจกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล  งานฉลองของจีน  โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมของจีนกับของ
ไทยสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1．ฟังค าศพัท์ภาษาจีนจากบทเรียนแล้วเข้าใจได้ 
2．ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนขากบทสนทนาทีก่ าหนดให้แล้วเข้าใจ 
3．ฟังข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจ 
4．สนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนตามหัวข้อสนทนาในแต่ละบท 
5．พูดประโยครูปแบบต่างๆได ้
6．พูดสื่อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเป็นภาษาจีน 
7．อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
8．อ่านบทอ่านที่ยาวขึน้ 
9．เขียนตามค าบอกได ้
10.   เขียนข้อความสั้นๆได้ 

 
รวมทั้ง 10 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 3  จ32201 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  20 ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกติ   ภาคเรียนที่ 1 
 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ชีวิตใน
ครอบครัว 
“家庭生

活” 
-           
           
 
 

1.สามารถใช้ค าถามแบบ
ให้เลือก  
“是……还是……？”
ได้ 
2.นักเรียนเข้าใจและ
สามารถใช้ประโยคที่มี
กริยาเชื่อมต่อกันเพื่อแสดง
ความต่อเน่ืองของกริยา 
3.นักเรียนสามารถใชค้ าว่า
“了”ที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

การเรียนรู้และท าความ
รู้จักอาหารการกินของคน
จีนนั้นเป็นการเรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมอย่างหน่ึง และ
ท าให้นักเรียนรู้จักการใช้
ประโยคในการเร่งรัด การ
เตือน และการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆที่มีระหวา่ง
การรับประทานอาหาร 
 

6 20 

2 เพื่อนรัก 
ของฉัน 
“我的好

朋友” 
-          
             
 
 
 
 
 

1.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง 
“一……就……”ได้
ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถใชค้ าว่า 
“在”ที่แสดงการคดิที่
แสดงการด าเนินอยู่ของ
กริยา 
3.นักเรียนสามารถใชก้รยิา
ช่วย “都”ได้ 
4.นักเรียนสามารถใชค้ าว่า
“了”แสดงเปลี่ยนแปลง
และการเสร็จสิ้นได ้
 

การบรรยายความแตกตา่ง 
ลักษณะของคนจีนและคน
ไทยในความรู้สึกของ
ตนเองนั้นเป็นทักษะที่ท า
ให ้
นักเรียนรู้จักสังเกตและ
บรรยายออกมากโดยใช้
ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นได้ 
 

 

6 20 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
-ในห้องสมุดไม่
มีที่นั่งว่างเลย 

1.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง 
“从……到……”ได้ 
2นักเรียน       
           ณ ์“更”ได ้

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส่วนตัว และการบอก
ต าแหน่งที่ตั้งของสิ่งของ
และสถานที่ เป็นทักษะ
พื้นฐานที่ผู้เรียนควรไดร้บั
การฝึกฝนในห้องเรียนมา
ปรับใช้ในสถานการณ์จรงิ
นอกห้องเรียนได้ 
 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 
 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191 
 

                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ 32202    ภาษาจีนเบื้องต้น 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 
ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทางสื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้

เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน ขอและให้ข้อมูล  
ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าอธิบาย ข้อความ ข้อมูล บทอ่านเรื่องราวสั้นๆ ทั้ งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสาร  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลทั่วไป  แสดงความต้องการของตนเอง  เสนอความช่วยเหลือผู้ อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน    เข้าร่วมกิจกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล  งานฉลองของจีน  โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมของจีนกับของ
ไทย สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังค าศพัท์ภาษาจีนจากบทเรียนแล้วเข้าใจได้ 
2. ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนขากบทสนทนาที่ก าหนดให้แล้วเข้าใจ 
3. ฟังข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจ 
4. สนทนาโตต้อบโดยใชภ้าษาจีนตามหัวข้อสนทนาในแต่ละบท 
5. พูดประโยครูปแบบต่างๆได ้
6. พูดสื่อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเป็นภาษาจนี 
7. อ่านออกเสียงได้ถูกตอ้ง 
8. อ่านบทอ่านที่ยาวขึ้น 
9. เขียนตามค าบอกได ้
10. เขียนข้อความสั้นๆได้ 

 
รวมทั้ง 10 ผลการเรียนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 4  จ32202 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  20 ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกติ   ภาคเรียนที่ 2 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 แหล่งชุมชน(เพื่อนบ้าน) 
“社区” 
                    
    

1.นักเรียนสามารถใช้
ประโยคความซ้อนแบบ
คล้อยตามกัน 
“一边……一边……”
ได้ 
2.นักเรียนสามารถใชค้ าชว่ย
บ่งสถานะ“着” 
3.สามารถใช้ค าสรรพนามชี้
เฉพาะ“这么”ได้ 
4.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง“是不是……”
ในการถามได้ถูกต้อง 
 

การสนทนาในแหล่งชุมชนนั้นเป็น
ทักษะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
สถานการณต์่างๆ เรื่องใกล้ตัว 
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
อีกทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จกัการใช้
ค ากริยา สรรพนามชี้เฉพาะ 
ประโยคความซ้อนแบบคล้อยตาม
กัน การเปลี่ยนประเด็นสนทนา
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคู่สนทนา 

6 20 

2 สุขภาพ 
 “健康” 
-ฉันควรจะใส่แว่นกรอบ
เหลี่ยมใช่ไหม 

1.นักเรียนสามารถใช้
ค ากริยา “应该”ได้ 
2.นักเรียนสามารถใชค้ า
ขยายกริยาเพื่อบ่งระดับชัน้
ได้ถูกต้อง 

สุขภาพร่างกายของทุกคนนั้นถือ
เป็นเรื่องส าคัญและใกล้ตวัที่
นักเรียนควรเรียนรู้โดยการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนจีน
และยาจีน จากการสอบถาม จาก
ทางอินเทอร์เน็ตและน ามา
บรรยายให้เพื่อนฟังโดยใช้
ค ากริยาแสดงความสามารถ  เช่น 
ถ้าเป็นหวัดควรจะดูแลตวัเอง
อย่างไร ได้อย่างถูกตอ้ง 
 

6 20 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 เงินตรา “货币” 
-             
-40หยวน           
          
200 บาท 

1.นักเรียนสามารถใช้
ประโยคเปรียบเทียบที่ใช้
ค าว่า “比”ได้ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถใช้
ประโยคความซ้อนแบบ
เหตุการณ์ ก่อน -      
3.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง  
“……怎么样了”ได ้

การเรียนรู้เรือ่งเงินตรานัน้ จะต้อง
เรียนรู้ตั้งแต่หน่วยเงิน คา่เงิน และ
ความแตกต่างระหว่างเงนิของ
ประเทศไทยและเงินของประเทศ
จีนไปและรู้จักอัตราการแลกเงิน
หยวนกับเงินบาทซึ่งในการเรียน
ความแตกต่างของค่าเงินนั้นท าให้
นักเรียนรู้จักการเปรียบเทียบและ
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมในการนับเลข
โดยใช้ลูกคดิของประเทศจีน และ
รู้จักคุณคา่ของเงินอย่างถูกต้อง  
 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ32203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

    
ฝึกการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน ใช้ค าศพัท์และโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ

สั้นๆ  พดูสื่อความเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้ เข้าร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาเพื่อเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ความบนัเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล และใช้ภาษาตามสถานการณ์ตา่งๆ ภายใน
สถานศึกษา ได้อยา่งเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู ้
1.   มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโตต้อบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกตอ้ง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนดว้ยตวัสัทอักษรและตัวอักษรจีนไดอ้ย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
6.   เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3  จ 32203         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  40 ชั่วโมง                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 สภาพภูมิอากาศ 1.นักเรียนสามรถ
สอบถามและบอกถึง
สภาพอากาศเป็น
ภาษาจีนได ้
2.นักเรียนสามารถน า
หลักการไวยากรณ์
ภาษาจีนมาสร้าง
ประโยคสนทนาและ
ประโยคค าถาม 
อย่างง่ายได ้
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท ์
ฤดูกาลตา่งๆและสภาพ
อากาศ  และยังสามารถ
สอบถามสภาพอากาศ 
ในแต่ละวันว่าเป็น
อย่างไรบ้าง 
ด้านวัฒนธรรมได้เรียนรู้
สภาพภูมิอากาศของ
ประเทศจีน  

10 15 

2 อาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.นักเรียนสามารถสั่ง
อาหารในร้านอาหาร
เป็นภาษาจีนได้ 
2.นักเรียนใช้ค าถาม 

怎么样ในการ
สอบถามความคิดเห็น 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถสั่ง
อาหารและเครื่องดื่มได้ 
สามารถบอกรสชาติของ
อาหารได้  รู้จักอาหาร
ของจีนและวัฒนธรรม
การกินของชาวจีน 

9 15 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 การซื้อขายและ
ต่อรองราคา 
สินค้า 
 
 
 

1.นักเรียนสามารถใช้
ภาษาจีนในการซื้อ
สินค้า สอบถามต่อรอง
ราคาได ้
2.นักเรียนสามารถ
เทียบค่าเงินหยวนและ
เงินบาทของไทยได้ 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาจีนและสามารถ
น าไปใช้ในการซื้อสินคา้
และต่อรองราคาสินคา้ได ้
เรียนรู้สกุลเงินของจีน ได้
เทียบค่าเงินหยวนกับเงิน
บาท 

10 15 

4 ไปโรงพยาบาล 1.นักเรียนสามารถใช้
ภาษาจีนในการ
สอบถามอาการป่วยได้ 
2.นักเรียนสามารถ
แนะน าการดูแล
สุขภาพเป็นภาษาจีนได ้
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนการเรียนรู้
ค าศัพท์เกี่ยวกับอาการ
ป่วยทั่วๆไปและค าศัพท์
ดูแลสุขภาพ 
ด้านวัฒนธรรมการได้
เรียนรู้การแพทย์แผนจีน 

9 15 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 

จ32204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน ใช้ค าศพัท์และโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ พูดสื่อความเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษาในการสือ่
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้ เข้าร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาเพื่อเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ความบนัเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล และใช้ภาษาตามสถานการณ์ตา่งๆ ภายใน
สถานศึกษา ได้อยา่งเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู ้
1.   มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโตต้อบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกตอ้ง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนดว้ยตวัสัทอักษรและตัวอักษรจีนไดอ้ย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา  
6.   เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 4  จ 32204         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  40 ชั่วโมง                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การแนะน า
สมาชิกใน
ครอบครัว 

1.นักเรียนสามารถ
แนะน าสมาชิกในครอง
ครัวและสอบถาม
ข้อมูลได้ 
2.นักเรียนสามารถใช้
ภาษามือในการนับ
ตัวเลขแบบจีนได้ 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์
บุคคลในครอบ 
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบแล้วสามารถ
สอบถามและบอกข้อมูล
แก่บุคคลอื่นได้ 
ด้านวัฒนธรรมได้เรียนรู้
ครอบของชาวจีน 

9 15 

2 นี้คืออะไร 1.นักเรียนสามารถพดู
เป็นภาษาจีนได้กับ
สิ่งของที่อยู่รอบๆตัว 
2.นักเรียนสามารถใช้
ประโยค 这และ那 
ได้ถูกต้อง 
3.นักเรียนสามารถ
เขียนอักษรที่มีจ านวน
ขีดมากขึ้นได้ถูกต้อง
หลักการเขียน  
 

นักเรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาจีนในเรื่องของ
สิ่งของรอบๆตัวและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านวัฒนธรรมเรียนรู้
เรื่องเข็มทิศของชาวจีน 

9 15 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ 
หน่วยกาเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 พวกคุณไปไหน 1.นักเรียนสามารถถาม
และบอกที่ตั้งของ
สถานที่ได้ 
2.นักเรียนสามารถพดู
เป็นภาษาจีนได้ว่าอยู่ที่
ไหน ไหนไปกับใคร
อย่างไร 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์
สถานที่ต่างๆที่ใกล้ตวัเรา
และทิศทางการเดินทาง 
ด้านวัฒนธรรมเรียนรู้
สถานที่ส าคัญต่างๆของ
ประเทศจีน 

10 15 

4 ฉันชอบสีแดง 1.นักเรียนได้เรียน
ค าศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆ 
2.นักเรียนสามารถ
เขียนอักษรที่มีจ านวน
ขีดมากขึ้นได้ถูกต้อง
หลักการเขียน 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์
เกีย่วสีต่างๆ สามารถ
แสดงความชอบและไม่
ในสีนั้นๆได้ และสามารถ
บรรยายสีตา่งๆได ้ ด้าน
วัฒนธรรมเรียนรู้สีที่
เป็นศิริมงคลของชาวจีน
ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
ต่างดว้ย 
 

10 15 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายและโครงสร้างรายวชิาภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ 33201    ภาษาจีนเบื้องต้น 5           กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกติ 
          

ฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (ค าขออนุญาตง่ายๆ)  ฝึกฟัง พูด ค า 
กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆสั้นๆ บทพูดเข้าจังหวะสถานการณ์ในห้องเรียน และสถานศึกษา บท
สนทนา นิทาน การสื่อสารระหว่างบุคคล การแสดงความต้องการของตนเอง   การขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่ายๆ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และครอบครัว แสดงความรู้สึกของตนเอง  
ความสัมพันธ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง รวมทั้งการพูด
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆใกล้ตัวตามที่ฟัง เลือกรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้นๆที่ฟังตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ  เทศกาล   วันส าคัญ    
งานฉลอง   และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา    เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความเหมือน ความแตกต่าง ของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
ประโยค ข้อความ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  รวมทั้งบอกความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
งานฉลอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูด 

ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยใช้กระบวนการทางภาษา 
กระบวนการฟัง กระบวนการพูด ทักษะการสื่อสาร กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
แสวงหาความรู้ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  

เข้าใจความสัมพันธ์ ความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่าง ภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และวัฒนธรรมไทย สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้

1. ฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (ค าขออนุญาตง่ายๆ) 
2. สามารถฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วสามารถพูดสื่อความเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน

ได้     
3. สามารถสนทนา นิทาน การสือ่สารระหว่างบุคคล การแสดงความต้องการของตนเอง   
4. มีความรู้ความเข้าใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เพื่อน  และครอบครัว  แสดงความรู้สึกของ

ตนเอง  ความสัมพันธ ์ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว     
5. ความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษา  ในการสื่อความหมายในสถานการณ์ตา่งๆได ้   
6. สามารถใช้กระบวนการทางภาษาได้อย่างถูกตอ้ง 
7. มีเจตคตทิี่ดีและเหน็ความส าคัญของการเรียนภาษาตา่งประเทศ 

รวมทั้ง 7 ผลการเรยีนรู ้
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 5  จ33201 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา  20 ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกติ   ภาคเรียนที่ 1 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 กิจกรรมยาม
ว่าง 
“休闲娱

乐” 
-       
          ก
          
 

1.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง 
“像……一样”ได ้
2.นักเรียนสามารถใช ้
“最”ซึ่งแสดงขั้น
สูงสุด 
2.               
               เพื่อ 
บ่งระดับข้ัน “……极
了” 
 

กิจกรรมยามว่างที่เป็น
เรื่องน่าสนใจของวัยรุ่น
นั้นคือเพลง ดังนั้นการ
เรียนเพลงจีนจะท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
ประเภทของเพลง และ
สามารถบอกความชอบ
ของตนเองได้โดยใช้
ประโยคความซ้อน และ
บอกระดับขอความชอบ
ของเพลงนั้นๆได้ว่ามาก
หรือน้อย 
 

6 20 

2 อินเทอร์เน็ต  
“网络” 
-          
  ่           
 

1.นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ค าช่วยบ่ง
สถานะ“过” 
2.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง“为
了……”เพื่อแสดง
สาเหตุและจุดประสงค์ 
3.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง“第一……
第二……第
三……” 
ในการแสดงการหยิบ
ยกเหตุผลเป็นข้อๆ 

ในยุคปจัจุบัน
อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใกล้
ตัวส าหรับทุกคนซ่ึงมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย จึงต้อง
ให้นักเรียนนั้นหยิบยก
เหตุการณ์ ข่าวสารตา่ง 
เป็นข้อๆมาอธิบายให้
เพื่อนๆเข้าใจและ
เรียงล าดับเหตุการณ์ได้
ถูกต้อง แยกแยะเรื่องที่ดี
และไม่ดีได้อย่างชดัเจน
อีกทั้งยังท าให้นักเรียน
รู้จักเว็บไซด์ของจีนมาก
ขึ้น 
 

6 20 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
“科学技

术” 
-
                 
             
        

1.นักเรียนสามารถใช้
ประโยค 
“把”ในขั้นต้นได้
ถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง“是……
的”ได้ถูกต้อง 
3.นักเรียนสามารถ 
ใช้ประโยคที่มีกรรม
ซ้อนกัน 
 

การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
นั้นท าให้นักเรียนรู้จัก
สังเกตและมีการตั้งข้อ
สงสัยซึ่งค าศัพท์ที่เรียน
จะเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จาก
สื่อเทคโนโลยี เช่นการ
แนะน าภูมิอากาศของ
ประเทศจีนโดยใช ้
มัลติมิเดีย เพื่อง่ายต่อ
การจ าและสรุปความรู้
หรือข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการ เรียนรู้
ต่างๆนั้นไปใช้ใน
การศกึษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 
 สอบปลายภาคเรียน 1 20 
 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ 33202    ภาษาจีนเบื้องต้น 6        กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2             เวลา  20 ชั่วโมง         จ านวน 0.5 หน่วยกติ 
          
             ฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (ค าขออนุญาตง่ายๆ) ฝึกฟัง พูด ค า 
กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆสั้นๆ บทพูดเข้าจังหวะสถานการณ์ในห้องเรียน และสถานศึกษา บท
สนทนา นิทาน การสื่อสารระหว่างบุคคล การแสดงความต้องการของตนเอง   การขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่ายๆ   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เพื่อน  และครอบครัว  แสดงความรู้สึกของตนเอง  
ความสัมพันธ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว    และกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง รวมทั้งการ
พูดอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆใกล้ตัวตามที่ฟัง เลือกรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ  เทศกาล   วันส าคัญ    
งานฉลอง   และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา    เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความเหมือน ความแตกต่ าง ของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
ประโยค ข้อความ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  รวมทั้งบอกความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
งานฉลอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูด 

ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยใช้กระบวนการทางภาษา 
กระบวนการฟัง กระบวนการพูด ทักษะการสื่อสาร กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
แสวงหาความรู้ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  

เข้าใจความสัมพันธ์ ความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่าง ภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และวัฒนธรรมไทย สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้

1. ฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (ค าขออนุญาตงา่ยๆ) 
2. สามารถฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ  แลว้สามารถพดูสื่อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน

ได้     
3. สามารถสนทนา นิทาน การสือ่สารระหว่างบุคคล การแสดงความต้องการของตนเอง   
4. มีความรู้ความเข้าใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เพื่อน  และครอบครัว  แสดงความรู้สึกของ

ตนเอง  ความสัมพันธ ์ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว     
5. ความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษา  ในการสื่อความหมายในสถานการณ์ตา่งๆได ้   
6. สามารถใช้กระบวนการทางภาษาได้อย่างถูกตอ้ง 
7. มีเจตคตทิี่ดีและเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาตา่งประเทศ 

รวมทั้ง 7 ผลการเรยีนรู ้
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 6  จ33202 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา  20 ชั่วโมง         จ านวน  0.5  หน่วยกติ   ภาคเรียนที่ 2 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ตัวเลขและ
จ านวนนับ  

1.นักเรียนสามารถนับ
และใช้ตัวเลขได้ 

จ านวนนับและหน่วย
จ านวนนับเป็นทักษะ
ความรูพ้ื้นฐานที่ผู้เรียน
ควรไดร้ับการฝึกฝนให้เกิด
ความคล่องแคล่ว 
เน่ืองจากเป็นสิ่งจ าเป็นที่
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 

6 20 

2 ความปลอดภัย 
(การป้องกัน
อัคคีภัย) 
“安全

（防

火）” 
-สูบบุหรี่ไม่ดีต่อ
สุขภาพ 

1.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง 
“对……（不）

好”ได้ 
2.นักเรียนสามารถใช้
โครงสรา้ง 
“虽然……但
是……”ได้ถูกต้อง 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าว่า “离”ได ้

การรู้จักความแตกต่างของ
กฎจราจรประเทศจีนกับ
ประเทศไทย และความ
ปลอดภัยในชีวิต
ชีวิตประจ าวันนั้น สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสื่อสาร
ในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้น ในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนโดยน า
ค าศัพท ์ประโยค และบท
สนทนาที่ได้เรียนรู้มา
ประยุกต ์ใช้ตาม
สถานการณ์จริง จ าท าให้
นักเรียนเข้าใจในเน้ือหา
สาระที่เรียนมากยิ่งขึ้นรู้ 
จักการให้เหตุผลว่าอะไรดี
ไม่ดี อย่างไร เพราะอะไร 
 

6 20 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 วรรณกรรม 
“文学” 
-ความคิดค านึง
ในยามสงบ 

1.นักเรียนสามารถ 
ท่องกลอน “ความคิด
ค านึงในคืนสงบ” และ
เข้าใจความหมายของ
กลอนบทนี ้

วรรณกรรมจีนและ
วรรณกรรมไทยนั้น
แตกต่างกันออกไป รวม
ไปถึงสัมผัสค าในบท
กลอน ความหมายของ
กลอน ความเป็นมาของผู้
แต่งกลอน 

6 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ33203  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 5  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน ใช้ค าศพัท์และโครงสร้างที่เพิ่มขึน้  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ พูดสื่อความเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน  และมคีวามสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้  เข้ารว่มและจัดกิจกรรมทางภาษาเพือ่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ความบนัเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล และใช้ภาษาตามสถานการณ์ตา่งๆ ภายใน
สถานศึกษา ได้อยา่งเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู ้
1.   มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโตต้อบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกตอ้ง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนดว้ยตวัสัทอักษรและตัวอักษรจีนไดอ้ย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
6. เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 5  จ33203  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา  40 ชั่วโมง         จ านวน  1.0  หน่วยกติ   ภาคเรียนที่ 1 
 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ของใช้ของฉัน 1.นักเรียนสามารถสนทนา
เกี่ยวกับสิ่งของของตนเอง
ได้ 
2.นักเรียนสามารถ
บรรยายสีตา่งของสิ่งของ
นั้นได ้
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์
เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัว
สามารถแสดงความเป็น
เจ้าของได้ 
ด้านวัฒนธรรมเรียนรู้เรือง
สิ่งประดิษฐ์ที่ส าคัญในอดีต
ของชาวจีน 

10 15 

2 สัตว ์ 1.นักเรียนได้เรียนรู้
ค าศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ 
2.การใช้ประโยคค าถามย่อ

ที่มีค าวา่ 呢 
3.นักเรียนสามารถเขียน
อักษรที่มีจ านวนขีดมาก
ขึ้นได้ถูกต้องหลักการ
เขียน 
 

นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ค าศัพท์เรื่องสตัว ์สามารถ
บรรยายลักษณะหน้าตา สี 
ของสัตว์ที่ตนเองชื่นชอบได้ 
ด้านวัฒนธรรมเรียนรู้สตัว์ใน
ต านานวรรณคดีของชาวจีน 

9 15 

3 เพื่อน 1.นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์
ลักษณะ บุคลิคของคน 
2.นักเรียนรู้วิธกีารใช้ค าวา่ 
很และ都 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

นักเรียนสามารถเขียน
บรรยายรูปรา่งหน้าตาของ
ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ และ
น าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อยา่ง
เหมาะสม 
ด้านวัฒนธรรมเรื่องรู้
วรรณคดีส าคัญของจีน 
 

9 15 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 บุคคลที่มี
ชื่อเสียง 

1.นักเรียนสามารถ
สนทนาเกี่ยวกับดารา
หรือบุคคลที่ตนชื่นชอบ
ได้ 
2.นักเรียนสามารถ
เขียนอักษรที่มีจ านวน
ขีดมากขึ้นได้ถูกต้อง
หลักการเขียน 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

นักเรียนสามารถพดู
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ 
ดาราหรือบุคคลที่ตนชื่น
ชอบได้ 
ด้านวัฒนธรรมเรื่องรู้
บุคคลส าคัญของจีน 
ทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 

10 20 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ33204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 6  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
    

ฝึกการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน ใช้ค าศพัท์และโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น  ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ  พดูสื่อความเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน และมีความสนใจในการใช้ภาษาและเลือกใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้   เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาเพือ่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับของตนเอง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

น าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ความบนัเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล และใช้ภาษาตามสถานการณ์ตา่งๆ ภายใน
สถานศึกษา ได้อยา่งเหมาะสม  

 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 

ผลการเรียนรู ้
1.   มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล วัน

ส าคัญ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถสนทนาโตต้อบโดยใช้ภาษาจีนกลางได้ 
4.   สามารถอ่านและเข้าใจความหมายบทสนทนาข้อความเรื่องสั้นได้ถูกตอ้ง  

และจับใจความส าคัญได้ 
5.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนดว้ยตวัสัทอักษรและตัวอักษรจีนไดอ้ย่างถูกต้องตาม 

หลักภาษา 
6.   เข้าใจวัฒนธรรมจีนและไทย 
 

 
รวมทั้ง 6  ผลการเรียนรู้ 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิชา  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 6  จ33204  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา  40 ชั่วโมง                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Resume 1.นักเรียนเรียนรู้
ค าศัพทใ์นการเขียน 
Resume  
2.นักเรียนสามารถ
เขียนประวัติของตนเอง
เพื่อการศกึษาต่อหรือ
สมัครงาน 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถเขียน
ข้อมลูในด้านต่างๆของ
ตนเองเพื่อศึกษาต่อหรือ
สมัครงานได ้

10 15 

2 ศิลปะการเขียน
พู่กัน 

1.นักเรียนสามารถ
วิธีการเขียนอักษรจีน
ด้วยพูก่ัน 
 

นักเรียนได้เรียนรู้วิธกีาร
เขียนอีกษรจีนโดยใช้
พู่กันจีน 

9 15 

3 เทคโนโลยีกับ
วัฒนธรรม 

1.นักเรียนสามารถใช้

รูปประโยค 凡是…

都… 
2.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
ให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองให้มากที่สุด 
 

9 15 
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                          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วดัหรือผลการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 แผนการชีวติกับ
อนาคต 

1.นักเรียนเรียนรู้
ค าศัพท์เกี่ยวกับอาชพี
ต่างๆ 
2.นักเรียนสามารถ
เขียนอักษรที่มีจ านวน
ขีดมากขึ้นได้ถูกต้อง
หลักการเขียน 
3.นักเรียนสามารถใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์
อาชีพต่างๆในอนาคตที่
เราอยากเป็น และ
สามารถบรรยายเรื่องราว
ของตัวเองได้ 

10 15 

 สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 สอบปลายภาคเรียน 1 20 

 รวมตลอดภาคเรียน 40 100 

 
 
 
 

 


