หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะชี้แจง ขอความ นิทาน บทรอยกรอง เรื่องสั้น ประโยค และสื่อที่ไมใช
ความเรียง การทักทาย การกลาวลา การขอโทษ การขอบคุณ การชมเชย ภาษาที่ใชแสดงความตองการ การขอ
ความชวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ การใหความชวยเหลือ โดยใชคําศัพท สํานวน ประโยค ขอความที่ใชใน
การขอใหขอมูลในการบรรยายกิจวัตรประจําวัน เหตุการณที่อยูในความสนใจเรื่องตางๆ ใกลตัว ใชภาษาและ
ทา ทางที่ สุภ าพและเหมาะสมกับมารยาทของสั ง คมและวัฒนธรรม ชีวิ ตความเปนอยูของเจา ของภาษา ใช
เครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง สามารถบูรณาการเขากับกลุมสาระอื่น เพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนรู สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีประกอบ
อยางมีประสิทธิภาพ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4
ต 1.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/5
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1
รวมทั้งหมด

12 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 21102 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะชี้แจง ขอความ นิทาน บทรอยกรอง เรื่องสั้น ประโยค และสื่อที่ไมใช
ความเรียง การทักทาย การกลาวลา การขอโทษ การขอบคุณ การชมเชย ภาษาที่ใชแสดงความตองการ การขอ
ความชวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ การใหความชวยเหลือ โดยใชคําศัพท สํานวน ประโยค ขอความที่ใชใน
การขอใหขอมูลในการบรรยายกิจวัตรประจําวัน เหตุการณที่อยูในความสนใจเรื่องตางๆ ใกลตัว ใชภาษาและ
ทาทางที่สุภาพและเหมาะสมกับมายาทของสังคมและวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา ใช
เครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง สามารถบูรณาการเขากับกลุมสาระอื่น เพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนรู สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีประกอบ
อยางมีประสิทธิภาพ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4
ต 1.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/5
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 22101 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายงาย ๆที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ
ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไปใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อา น เลือกหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงาย ๆ ประกอบ สนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัวและสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใชคําขอรอง ให
คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความความตองการเสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ ขอและใหขอมูลบรรยายแสดง
ความรูสึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรมและประสบการณและใหเหตุผลประกอบอยาง
เหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจําวัน ประสบการณ สรุปใจความสําคัญ แกนสาระ หัวขอเรื่องที่
ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม ใชภาษาน้าํ เสียงและกิริยาทาทาง
เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวัน
สําคัญ ชีวิตความเปนอยูและประเพณีของเจาของภาษาเขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง
เรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจาํ ลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษาและชุมชนใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควารวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตาง
ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศเพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศและใชภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารไดรวมทั้งเขาถึงองคความรูตา ง ๆ ไดงายและกวางขึ้นและมีวสิ ัยทัศนในการดําเนินชีวิตรวมทั้ง
สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.2/1 ,
ต 1.2 ม.2/1 ,
ต 1.3 ม.2/1 ,
ต 2.1 ม.2/1 ,
ต 2.2 ม.2/1 ,
ต 1.3 ม.2/1 ,

ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,

ม.2/3 , ม.2/4
ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

405

ต 3.1 ม.2/1
ต 4.1 ม.2/1
ต 4.2 ม.2/1 , ม.2/2
รวมทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 22102 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายงาย ๆที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ
ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไปใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อา น เลือกหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงาย ๆ ประกอบ สนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัวและสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใชคําขอรอง ให
คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความความตองการเสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ ขอและใหขอมูลบรรยายแสดง
ความรูสึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรมและประสบการณและใหเหตุผลประกอบอยาง
เหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจําวัน ประสบการณ สรุปใจความสําคัญ แกนสาระ หัวขอเรื่องที่
ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม ใชภาษาน้าํ เสียงและกิริยาทาทาง
เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวัน
สําคัญ ชีวิตความเปนอยูและประเพณีของเจาของภาษาเขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง
เรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจาํ ลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษาและชุมชนใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควารวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตาง
ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศเพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศและใชภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารไดรวมทั้งเขาถึงองคความรูตา ง ๆ ไดงายและกวางขึ้นและมีวสิ ัยทัศนในการดําเนินชีวิตรวมทั้ง
สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.2/1 ,
ต 1.2 ม.2/1 ,
ต 1.3 ม.2/1 ,
ต 2.1 ม.2/1 ,
ต 2.2 ม.2/1 ,
ต 1.3 ม.2/1 ,

ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,
ม.2/2 ,

ม.2/3 , ม.2/4
ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

407

ต 3.1 ม.2/1
ต 4.1 ม.2/1
ต 4.2 ม.2/1 , ต 4.2 ม.2/2
รวมทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

408

คําอธิบายรายวิชา
อ 23101 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําชี้แจง คําอธิบาย ในการประดิษฐ การบอกทิศทาง ปายประกาศตาง ๆ
การใชอุปกรณ ขอความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
วาง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ
จับใจความสําคัญ อานรายละเอียดสนับสนุนจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชภาษาในการสื่อสารระหวาง
บุคคล การทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัวสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ การใชภาษาแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ใหเหตุผล
ประกอบ ใชภาษาบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณขาว เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม
เปรียบเทียบ อธิบายความเหมือนความแตกตาง ระหวาง การออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ ของเจาของภาษาได
ถูกตอง สามารถบูรณาการเขากับกลุมสาระอื่น เพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการ
สื่อสาร ใฝเรียนรู สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีประกอบอยางมีประสิทธิภาพ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/1
ต 1.3 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.2 ม.3/2
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

ม.3/3
ม.3/3

ม.3/4

ม.4/4

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

409

คําอธิบายรายวิชา
อ 23102 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําชี้แจง คําอธิบาย ในการประดิษฐ การบอกทิศทาง ปายประกาศตาง ๆ
การใชอุปกรณ ขอความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
วาง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ
จับใจความสําคัญ อานรายละเอียดสนับสนุนจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชภาษาในการสื่อสารระหวาง
บุคคล การทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัวสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ การใชภาษาแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ใหเหตุผล
ประกอบ ใชภาษาบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณขาว เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม
เปรียบเทียบ อธิบายความเหมือนความแตกตาง ระหวาง การออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ ของเจาของภาษาได
ถูกตอง สามารถบูรณาการเขากับกลุมสาระอื่น เพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการ
สื่อสาร ใฝเรียนรู สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีประกอบอยางมีประสิทธิภาพ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/3 , ม.3/4 ,ม.4/4
ต 1.3 ม.3/1, ม.3/3
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.2 ม.3/2
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

410

คําอธิบายรายวิชา
อ 21203 ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา นําเสนอขอมูล
จากสื่อประเภทตางๆ เรื่องราวสั้นๆ กิจวัตรประจําวัน เหตุการณตางๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรูสึก
เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง รูความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟง และการพูด ตามสถานการณตางๆ ฝกพูดโตตอบในการ
นําเสนอขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ กิจวัตรประจําวัน เรื่องราวสั้นๆ พรอมทั้งออกเสียงเปรียบเทียบความ
แตกตางของคํา วลี ประโยคงายๆ ระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา
มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษาได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําได
นําเสนอขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ เรื่องราวสั้นๆ ได
พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน เหตุการณตางๆ ได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
บอกความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
บอกความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา ประโยคงายๆ ได
ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเองได

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

411

คําอธิบายรายวิชา
อ 21204 ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา นําเสนอขอมูล
จากสื่อประเภทตางๆ เรื่องราวสั้นๆ กิจวัตรประจําวัน เหตุการณตางๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรูสึก
เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง รูความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟง และการพูด ตามสถานการณตางๆ ฝกพูดโตตอบในการ
นําเสนอขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ กิจวัตรประจําวัน เรื่องราวสั้นๆ พรอมทั้งออกเสียงเปรียบเทียบความ
แตกตางของคํา วลี ประโยคงายๆ ระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา
มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษาได
2. เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําได
3. นําเสนอขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ เรื่องราวสั้นๆ ได
4. พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน เหตุการณตางๆ ได
5. ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
6. บอกความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
7. บอกความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา ประโยคงายๆ ได
8. ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
9. ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
10. ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรูมาใชในการพัฒนา
ตนเองได
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

412

คําอธิบายรายวิชา
อ 22203 ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม ใชภาษาในการขอ การนําเสนอขอมูล
จากสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ภาษาที่ใชในการอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราวตางๆ
ในชีวิตประจําวัน เหตุการณ ประสบการณ บทละครสั้นๆ ภาษาทีใ่ ชในการแสวงหาความรู ภาษาตาม
สถานการณตางๆภายในสถานศึกษาและชุมชน รูที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสําคัญของชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด ฝกใชภาษาในการขอ การนําเสนอขอมูล ฝกพูด
โตตอบในการแสดงความคิดเห็น เหตุการณ ประสบการณ บทละครสั้นๆ
การอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวัน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษา มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
และนําความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษาได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการขอ การนําเสนอขอมูลได
นําเสนอขอมูลจาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูดเกี่ยวกับเหตุการณประจําวัน ประสบการณ บทละครสั้นๆได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
บอกความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรูมาใชในการพัฒนา
ตนเองได

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

413

คําอธิบายรายวิชา
อ 22204 ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม ใชภาษาในการขอ การนําเสนอขอมูล
จากสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ภาษาที่ใชในการอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราวตางๆ
ในชีวิตประจําวัน เหตุการณ ประสบการณ บทละครสั้นๆ ภาษาทีใ่ ชในการแสวงหาความรู ภาษาตาม
สถานการณตางๆภายในสถานศึกษาและชุมชน รูที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสําคัญของชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด ฝกใชภาษาในการขอ การนําเสนอขอมูล ฝกพูด
โตตอบในการแสดงความคิดเห็น เหตุการณ ประสบการณ บทละครสั้นๆ
การอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวัน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษา มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
และนําความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษาได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการขอ การนําเสนอขอมูลได
นําเสนอขอมูลจาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูดเกี่ยวกับเหตุการณประจําวัน ประสบการณ บทละครสั้นๆได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
บอกความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรูมาใชในการพัฒนา
ตนเองได

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

414

คําอธิบายรายวิชา
อ 23203 ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง สื่อสารตามมารยาทสังคม ใชภาษาทีแ่ สดงความคิดเห็น ความตองการ
ภาษาที่ใชคนควา สืบคนขอมูล ภาษาที่ใชในการเสนอความชวยเหลือ และการใหบริการผูอื่น ภาษา
เพื่อขอ และใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวในชีวิตประจําวัน ประสบการณของ
ตนเอง ภาษาที่ใชในการสมัครงานและการทํางาน ภาษาที่ใชในการศึกษาตอและอาชีพ กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟง และการพูด ฝกพูดโตตอบ สนทนา แสดงความคิดเห็น
การเสนอใหความชวยเหลือ การใหบริการผูอื่น การใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ การสมัครงาน
และการทํางาน ฝกใชภาษาที่ใชในการศึกษาตอและอาชีพ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา
มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษาได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการขอ การนําเสนอขอมูลได
นําเสนอขอมูลจาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูดเกี่ยวกับเหตุการณประจําวัน ประสบการณ บทละครสั้นๆได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
บอกความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรูมาใชในการพัฒนา
ตนเองได

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

415

คําอธิบายรายวิชา
อ 33204 ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง สื่อสารตามมารยาทสังคม ใชภาษาทีแ่ สดงความคิดเห็น ความตองการ
ภาษาที่ใชคนควา สืบคนขอมูล ภาษาที่ใชในการเสนอความชวยเหลือ และการใหบริการผูอื่น ภาษา
เพื่อขอ และใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวในชีวิตประจําวัน ประสบการณของ
ตนเอง ภาษาที่ใชในการสมัครงานและการทํางาน ภาษาที่ใชในการศึกษาตอและอาชีพ กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟง และการพูด ฝกพูดโตตอบ สนทนา แสดงความคิดเห็น
การเสนอใหความชวยเหลือ การใหบริการผูอื่น การใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ การสมัครงาน
และการทํางาน ฝกใชภาษาที่ใชในการศึกษาตอและอาชีพ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา
มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษาได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการขอ การนําเสนอขอมูลได
นําเสนอขอมูลจาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูดเกี่ยวกับเหตุการณประจําวัน ประสบการณ บทละครสั้นๆได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
บอกความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรูมาใชในการพัฒนา
ตนเองได

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

416

คําอธิบายรายวิชา
อ 21201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนําความรูดา น
ภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณเขารวมกิจรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็นประโยชนจากการ
เรียนรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ตามความ
สนใจของสังคม
2. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่
เปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
3. เขียนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณ
ตามความสนใจ
4. อธิบายและเขียนประโยคและขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อา น ทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน
5. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน
6. ปฏิบัติตามคําแนะนํา ในคูมือการใชงานตาง ๆ คําชี้แจงคําอธิบายและคําบรรยายที่ฟงและอาน
7. อธิบายและเขียนประโยคและขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อา น
ทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน
8. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน
เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

417

คําอธิบายรายวิชา
อ 21202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนําความรูดา น
ภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณเขารวมกิจรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็นประโยชนจากการ
เรียนรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ตาม ความ
สนใจของสังคม
2. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่
เปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
3. เขียนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณ
ตามความสนใจ
4. อธิบายและเขียนประโยคและขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อา น ทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน
5. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน
6. ปฏิบัติตามคําแนะนํา ในคูมือการใชงานตาง ๆ คําชี้แจงคําอธิบายและคําบรรยายที่ฟงและอาน
7. อธิบายและเขียนประโยคและขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อา น
ทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน
8. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน
เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 22201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานอกเสียงคํา โดยการอกเสียงพยัญชนะตนคํา และพยัญชนะทายคํา สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
สระผสม ออกเสียงหนัก-เบา (stress) ไดตามหลักการอานอกเสียง บอกวิธีการใชพจนานุกรมในการสืบคนขอมูล
เพื่อใหสามารถอานอกเสียงไดถูกตอง และสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว และบอกสวนประกอบของคําทีอ่ าน อานจับ
ใจความสําคัญ อานตอบคําถามจากบทอาน ขอความ ขาวสาร แลวถายโอนขอมูลใหผูอื่น เขียนคํา ประโยค
ขอความสวนตัว จดหมาย เขียนบรรยาย ประสบการณ เหตุการณ ขอความจากสื่อสิ่งพิมพ เพื่อถายโอน
ความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง โดยใชศัพท สํานวนและหลักภาษาไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เพื่อให
นักเรียนสามารถใชภาษาในการอธิบาย ถายโอนขอมูลใหผูอื่นเขาใจได
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียง คํา ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ได ถูกตองตาม หลักการอาน
2. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง ประกอบ
3. อานและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม
4. เขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน อยาง
เหมาะสม
5. อานและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆ ที่อยูในความ
สนใจ ของสังคม
6. อธิบาย เกี่ยวกับชีวิต ความเปนอยูขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจาของภาษา
7. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และ
การลําดับคํา ตามโครงสรางประโยค ของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย
8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา กับของไทย และ นําไปใชอยางเหมาะสม
9. เขียน อธิบาย ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวสถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของ
สื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 22202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงคํา โดยการอกเสียงพยัญชนะตนคํา และพยัญชนะทายคํา สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
สระผสม ออกเสียงหนัก-เบา (stress) ไดตามหลักการอานอกเสียง อานอกเสียงโดยอกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา
(Intonation) ในประโยคตาง ๆ บอกวิธีการใชพจนานุกรมในการสืบคนขอมูล เพื่อใหสามารถอานอกเสียงได
ถูกตอง และสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว และบอกสวนประกอบของคําที่อา น อานจับใจความสําคัญ สรุปประเด็น
อานตอบคําถามจากบทอาน ขอความ ขาวสาร แลวถายโอนขอมูลใหผูอื่น เขียนคํา ประโยค ขอความ เขียน
บรรยาย ประสบการณ เหตุการณ ขอความจากสื่อสิ่งพิมพ เพื่อถายโอนความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง
ทองถิ่น ชุมชน โดยใชศัพท สํานวนและหลักภาษาไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เพื่อใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาในการอธิบาย ถายโอนขอมูลใหผูอื่นเขาใจได
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียง คํา ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ได ถูกตองตาม หลักการอาน
2. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง ประกอบ
3. อานและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม
4. เขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน อยาง
เหมาะสม
5. อานและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆ ที่อยูในความ
สนใจ ของสังคม
6. อธิบาย เกี่ยวกับชีวิต ความเปนอยูขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจาของภาษา
7. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และ
การลําดับคํา ตามโครงสรางประโยค ของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย
8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา กับของไทย และ นําไปใชอยางเหมาะสม
9. เขียน อธิบาย ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวสถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของ
สื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 23201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา น้าํ เสียง และทาทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยี
ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ในกานเรียน การปฏิบัติงาน การสมัคร งาน ของและใหขอมูล ความ
ชวยเหลือและบริการผูอื่น ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน นอกเสียงคํา วลี สํานวนงายๆ ประโยคคําสั่ง ขอรอง
คําแนะนํา คําอธิบาย ขอความที่ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง
จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลคทรอนิคส แลวถายโอนเปนขอความของตนเองในรูปแบบตางๆ สรุป แสดงความ
คิดเห็น ความตองการ ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบ
ขอมูล ขางสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทองถิ่นและสังคม ประสบการณสวนตัว การศึกษา การ
ทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสําคัญ ของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สารมารถใชภาษาเปนเครื่องมือใน
การศึกษาตอ แสวงหาความรูเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
ผลการเรียนรู
1. เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและนํา
ความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
2. มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็น โดย
ใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3. เขาใจกระบวนการอาน การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่อง
ตางๆ ไดยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ
4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
6. ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสารการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
7. สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
8. สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสราง
ความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

421

คําอธิบายรายวิชา
อ 23202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา น้าํ เสียง และทาทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยี
ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ในกานเรียน การปฏิบัติงาน การสมัคร งาน ของและใหขอมูล ความ
ชวยเหลือและบริการผูอื่น ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน นอกเสียงคํา วลี สํานวนงายๆ ประโยคคําสั่ง ขอรอง
คําแนะนํา คําอธิบาย ขอความที่ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง
จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลคทรอนิคส แลวถายโอนเปนขอความของตนเองในรูปแบบตางๆ สรุป แสดงความ
คิดเห็น ความตองการ ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบ
ขอมูล ขางสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทองถิ่นและสังคม ประสบการณสวนตัว การศึกษา การ
ทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสําคัญ ของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สารมารถใชภาษาเปนเครื่องมือใน
การศึกษาตอ แสวงหาความรูเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
ผลการเรียนรู
1. เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและนํา
ความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
2. มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็น โดย
ใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3. เขาใจกระบวนการอาน การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่อง
ตางๆ ไดยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ
4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
6. ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสารการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
7. สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
8. สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสราง
ความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

422

คําอธิบายรายวิชา
จ 21201 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปฏิบัติตาม คําสั่ง คําขอรองงาย ๆ ทีใ่ ชในหองเรียน เลือกภาพตามความหมายของกลุมคําที่ฟง ฟงและ
เขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน เรียนรูวัฒนธรรมจีนและปฏิบัติตนไดเหมาะสม โดยการใช
ภาษาและทาทางในการทักทาย ตอบรับการทักทาย การกลาวและการตอบรับการขอบคุณและการขอโทษ การ
กลาวและการตอบรับการแสดงความชื่นชม การกลาวแสดงความชอบและความตองการของตน อานออกเสียง
และเขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร รวมทั้งเขียนตัวอักษรจีนอยางงาย และตัวเลขอักษรจีน
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู เห็นคุณคาของภาษาจีน มิวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีความรวมมือชวยเหลือกัน
ในการทํางาน และมีความซือ่ สัตยสุจริต
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนอยางงาย และตัวเลขอักษรจีนได
5. ฟงแลวสามารถปฏิบัติตามได
6. พูดกลาว ตอบรับคําทักทาย คําอําลา และแนะนําตนเองอยางงาย พรอมทั้งเรียนรูวัฒนธรรม
จีนและปฏิบัติตนไดเหมาะสม
7. พูดกลาวตอบรับการแสดงความชื่นชม การขอบคุณ และการขอโทษ ไดถูกตอง
8. พูดกลาวแสดงความตองการของตนเองได
9. สามารถเลือกภาพไดตรงตามความหมายของคํา กลุมคําที่ฟง
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

423

คําอธิบายรายวิชา
จ 21202 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แสดงทาทางตามบทเพลง วาดภาพ หรือลากเสนเชื่อมโยงภาพกับคําศัพทที่ฟง เลือกประโยคตามสิ่งที่
ฟง ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดลอม ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน
พูดบรรยายภาพ และพูดประโยคปฏิเสธ อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร รวมทั้งเขียน
ตัวอักษรจีนอยางงาย และตัวเลขอักษรจีน
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และ การเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีทัศนคติที่ดี และเห็นประโยชนของภาษาจีน ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีความรวมมือ
ชวยเหลือกันในการทํางาน และมีความซือ่ สัตยสุจริต
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนอยางงาย และตัวเลขอักษรจีนได
5. ฟงแลววาดภาพไดหรือลากเสนเชื่อมคําศัพทที่ไดยินกับภาพได
6. ฟงแลวเลือกประโยคที่ถูกตองได
7. ทําทาทางตามบทเพลงได
8. พูดอธิบายภาพได
9. พูดกลาวคําปฏิเสธได
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

424

คําอธิบายรายวิชา
จ 22201 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟงคําพูดและเรื่องราวที่ซับซอนมากขึ้น เลือกภาพตามความหมายของสิ่งที่ฟง ฟงและเขียนเครื่องหมาย
กํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน สนทนาโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดลอม ความรูสึกชอบ/
ไมชอบในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม พูดสนทนาเรื่องราวในชีวิต
ประจําวัน ใชภาษาตามสถานการณจําลองที่กําหนดขึ้นเกี่ยวกับโรงเรียน อานออกเสียงและเขียน
สัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร รวมทั้งเขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน
โดยการฝกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีทศั นะคติที่ดี และเห็นคุณคาของภาษาจีน มีวินยั ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีความ
รวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน และมีความซื่อสัตย
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนไดอยางถูกตอง
5. เลือกภาพไดตรงตามความหมายของคํา กลุมคําที่ฟง
6. ฟงคําพูด เรื่องราวที่ซับซอนมากขึ้นและสามารถเขาใจได
7. พูดสนทนาตามสถานการณที่กําหนดไดถูกตองเหมาะสม
8. พูดสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

425

คําอธิบายรายวิชา
จ 22202 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟงคําพูดและเรื่องราวที่ซับซอนมากขึ้น เลือกภาพตามความหมายของสิ่งที่ฟง ฟงและเขียนเครื่องหมาย
กํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน พูดสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ลมฟาอากาศ การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ
พูดสนทนาตามสถานการณจําลองที่กําหนด เกี่ยวกับการบอกทิศทาง ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ เรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา และปฏิบตั ิตามไดเหมาะสม ใชภาษาในการเขียนการดอวยพรในวันสําคัญตาง ๆ
ไดแก วันเกิด วันขึ้นปใหม อานออกเสียงและเขียน
สัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร รวมทั้งเขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะในการ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มีวนิ ัย มีนิสัยใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีความรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน
และมีความซือ่ สัตย
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนไดอยางถูกตอง
5. เขียนการดอวยพรวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเกิด, วันขึ้นปใหมไดอยางถูกตอง
6. พูดสนทนาเรื่องในชีวิตประจําวันได
7. พูดสนทนาตามสถานการณที่กําหนดไดถูกตอง
8. เลือกภาพไดตรงตามความหมายของคํา กลุมคําที่ฟง และเรียนรูวัฒนธรรมจีน และปฏิบัตติ น
ไดเหมาะสม
9. ฟงคําพูด เรื่องราวที่ซับซอนมากขึ้นแลวสามารถเขาใจได
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

426

คําอธิบายรายวิชา
จ 23201 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เติมคําหรือขอความจากกการฟง ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน พูดและ
เขียนภาษาจีนตามสถานการณที่กําหนด เกี่ยวกับการบรรยายความแตกตาง การแสดงความรูสึก อานขอความ
ภาษาจีน อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร
เขียนและอานตัวอักษรจีนเปนกลุมคําที่ซับซอนมากขึ้น
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะในการ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มีความสามัคคี รวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีและเห็นประโยชนของ
การศึกษาภาษาจีน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน และมีความซื่อสัตย
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษรที่ซับซอนมากขึ้น
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนและอานตัวอักษรจีนเปนกลุมคําที่ซับซอนมากขึ้นได
5. เติมคําหรือขอความเพื่อทําใหเรื่องที่ฟงสมบูรณได
6. เขาใจขอความภาษาจีนที่อา น พิจารณาความถูกผิดของประโยคที่กําหนดได
7. พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณที่กําหนดได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

427

คําอธิบายรายวิชา
จ 23202 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณจาํ ลองที่กําหนด เกี่ยวกับ การแสดงความรูสึกไมพอใจ อานสื่อที่
ไมใชความเรียง ไดแก โฆษณา ตาราง แผนภูมิ เลือกภาพตามความหมายของประโยคที่อาน อานออกเสียงและ
เขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน เขียนและ
อานตัวอักษรจีนเปนกลุมคําที่ซับซอนมากขึ้น
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทัง้ 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีความสามัคคีรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน มีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชนและคุณคา
ของภาษาจีน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน และมีความซื่อสัตย
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษรที่ซับซอนมากขึ้น
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนและอานตัวอักษรจีนเปนกลุมคําที่ซับซอนมากขึ้นได
5. เลือกภาพไดตรงตามความหมายของประโยคที่อาน
6. อานสื่อที่ไมใชความเรียงแลวพิจารณาความถูกผิดของประโยคภาษาจีนที่กําหนดได
7. พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณที่กําหนดได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

