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คําอธิบายรายวิชา
อ 31101 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจ น้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร
สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม ใชภาษาตามมารยาททางสังคมสรางความความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู และใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ เหตุการณใน
อดีต ปจจุบัน และอนาคตโดยใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะ
ตางๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
เจรจาโนมนาวตอรองเกี่ยวกับประสบการณ เหตุการณตางๆในทองถิ่นดวยวิธีการที่หลากหลายอยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพนําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้นโดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความ
เพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบและนําความรูดานภาษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ไปใชอยางมี
วิจารณญาณ เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตางๆ ตามสถานการณในสถานศึกษา
และชุมชน
รหัสตัวชี้วัด ต. 1.1 ม .4/3 , ต. 1.1 ม .4/4
ต. 1.2 ม .4/1
ต. 1.3 ม .4/1 ,ต. 1.3 ม .4/2
ต. 2.1 ม .4/1
ต. 3.1 ม .4/1
ต. 4.2 ม .4/2
ต. 4.1 ม .4/1
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
อ 31102 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจ น้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร
สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม ใชภาษาตามมารยาททางสังคมสรางความความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู และใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ เหตุการณใน
อดีต ปจจุบัน และอนาคตโดยใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะ
ตางๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
เจรจาโนมนาวตอรองเกี่ยวกับประสบการณ เหตุการณตางๆในทองถิ่นดวยวิธีการที่หลากหลายอยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพนําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้นโดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความ
เพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบและนําความรูดา นภาษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ไปใชอยางมี
วิจารณญาณ เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตางๆ ตามสถานการณในสถานศึกษา
และชุมชน
รหัสตัวชี้วัด ต. 1.1 ม .4/1,ม .4/3 ,ม .4/4
ต. 1.2 ม .4/1, ม .4/3
ต. 1.3 ม .4/1, ม .4/2
ต. 1.4 ม .4/1
ต. 2.1 ม .4/1, ม .4/3
ต. 3.1 ม .4/1
ต. 4.2 ม .4/1,ม .4/2
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
อ 32101 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอานออกเสียง ขอความ ขาว โฆษณา
นิทาน และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตอง ตามหลักการอาน ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับ
บุคคล อธิบายและเขียนประโยคที่ซับซอนขึ้น จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ แสดงความ
คิดเห็นจากการฟงและอานได พรอมทั้งใหเหตุผลที่เหมาะสม สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง
สถานการณที่กําหนด จับใจความสําคัญ วิเคราะห สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานได
อยางเหมาะสม สนทนาและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณที่กําหนด เลือกใชคําขอรอง คําชี้แจง
คําอธิบาย และใหคําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ในสถานการณ
จําลองหรือสถานการจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณและเหตุการณในทองถิ่นและสังคม
ชุมชน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการเรียนภาษา และขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เขาสู
สังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4
ต 1.2 ม. 4-6/1, ,ต 1.2 ม. 4-6/2, ต 1.2 ม. 4-6/3, ต 1.2 ม. 4-6/4, ต 1.2 ม. 4-6/5
ต 1.3 ม. 4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/2, ต 1.3 ม. 4-6/3
ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/2, ต 2.1 ม.4-6/3
ต 2.2 ม. 4-6/1, 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,ต 4.2 ม.4-6/2
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
อ 32102 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอานออกเสียง ขอความ ขาว โฆษณา
นิทาน และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตอง ตามหลักการอาน ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับ
บุคคล อธิบายและเขียนประโยคที่ซับซอนขึ้น จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ แสดงความ
คิดเห็นจากการฟงและอานได พรอมทั้งใหเหตุผลที่เหมาะสม สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง
สถานการณที่กําหนด จับใจความสําคัญ วิเคราะห สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานได
อยางเหมาะสม สนทนาและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณที่กําหนด เลือกใชคําขอรอง คําชี้แจง
คําอธิบาย และใหคําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ในสถานการณ
จําลองหรือสถานการจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณและเหตุการณในทองถิ่นและสังคม
ชุมชน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการเรียนภาษา และขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เขาสู
สังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/2,
ต 1.3 ม. 4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/2,
ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/2,
ต 2.2 ม. 4-6/1, 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,ต 4.2 ม.4-6/2
รวม 21 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4,
ต 1.2 ม. 4-6/3, ต 1.2 ม. 4-6/4, ต 1.2 ม. 4-6/5,
ต 1.3 ม. 4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3
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คําอธิบายรายวิชา
อ 33101 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจ น้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความคิดเห็น ความ
ตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู และใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต โดยใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ
แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
เจรจาโนมนาวตอรอง เกี่ยวกับประสบการณ และเหตุการณตางๆในทองถิ่น ดวยวิธีการที่หลากหลาย
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ นําเสนอ บทกวี หรือบทละครสั้น โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของ
ภาษา ดวยความเพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรม เปรียบเทียบ และนําความรูดา นภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ไปใชอยางวิจารณญาณ เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพื่อ
ขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบ
ตางๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4,
ต 1.2 ม. 4-6/1 ต 1.2 ม. 4-6/2, ต 1.2 ม. 4-6/3, ต 1.2 ม. 4-6/4, ต 1.2 ม. 4-6/5,
ต 1.3 ม. 4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/2, ต 1.3 ม. 4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/2, ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม. 4-6/1, 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, ต 4.2 ม.4-6/2
รวม 21 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
อ 33102 ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขาใจ น้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความคิดเห็น ความ
ตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู และใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต โดยใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ
แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
เจรจาโนมนาวตอรอง เกี่ยวกับประสบการณ และเหตุการณตางๆในทองถิ่น ดวยวิธีการที่หลากหลาย
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ นําเสนอ บทกวี หรือบทละครสั้น โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของ
ภาษา ดวยความเพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรม เปรียบเทียบ และนําความรูดา นภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ไปใชอยางวิจารณญาณ เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพื่อ
ขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบ
ตางๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4
ต 1.2 ม. 4-6/1,ต 1.2 ม. 4-6/2, ต 1.2 ม. 4-6/3, ต 1.2 ม. 4-6/4, ต 1.2 ม. 4-6/5,
ต 1.3 ม. 4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/2, ต 1.3 ม. 4-6/3
ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/2, ต 2.1 ม.4-6/3
ต 2.2 ม. 4-6/1, 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, ต 4.2 ม.4-6/2
รวม 21 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
อ 31203 ภาษาอังกฤษฟง-พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใชภาษาที่เกี่ยวกับคําสั่ง คําขอรอง คํา
ชี้แจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศและคูมือตางๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล
ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชภาษาแสดงความตนตต
คิดเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณี และความเปนอยูของเจาของภาษา แสดงความตองการ เจรจาตอรอง
นําเสนอเรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ และเหตุการณทั่วไปใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆ
กับบุคคลในสถานศึกษา และชุมชน
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด เกี่ยวกับการใชคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง
คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศ ฝกสนทนาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล
ขาวสาร บทความ บันเทิงคดี นําเสนอรายงานเกี่ยวกับประสบการณตางๆ และเขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม
เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา มี
ความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา บรรยาย
สารสนเทศ และคูมือตางๆได
นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี
จาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูดเกี่ยวกับเรื่องราว รายงาน ประสบการณ และเหตุการณทั่วไปได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
บอกเหตุผลความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน ในการปฏิบัติงาน
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
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ภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได
รวม 9 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
อ 31204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใชภาษาที่เกี่ยวกับคําสั่ง คําขอรอง คํา
ชี้แจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศและคูมือตางๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล
ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชภาษาแสดงความคิดเห็นตอ
วัฒนธรรม ประเพณี และความเปนอยูของเจาของภาษา แสดงความตองการ เจรจาตอรอง นําเสนอ
เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ และเหตุการณทั่วไปใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆ กับบุคคล
ในสถานศึกษา และชุมชน
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด เกี่ยวกับการใชคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง
คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศ ฝกสนทนาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล
ขาวสาร บทความ บันเทิงคดี นําเสนอรายงานเกี่ยวกับประสบการณตางๆ และเขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม
เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา มี
ความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา บรรยาย
สารสนเทศ และคูมือตางๆได
นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี
จาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูดเกี่ยวกับเรื่องราว รายงาน ประสบการณ และเหตุการณทั่วไปได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
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6. บอกเหตุผลความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
7. ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
8. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน ในการปฏิบัติงาน
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
9. ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได
รวม 9 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
อ 32203 ภาษาอังกฤษฟง-พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
แสดงความคิดเห็น ภาษาทีแ่ สดงความรูสกึ เกี่ยวกับเหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคต การนําเสนอความ
คิดเห็นที่มีตอเหตุการณตางๆ กิจกรรม บทละครสั้น ภาษาทีใ่ ชในการขอและใหขอมูล อธิบายแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหา เหตุการณในชุมชนและสังคม ภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่ใชในการทํางาน สมัครงาน ประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่มีตอ
เหตุการณตางๆ ฝกสนทนา ในการอธิบาย แลกเปลี่ยนความรู ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นปญหาในชุมชน
การแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ภาษาที่ใชในการทํางาน สมัครงาน ประกอบอาชีพ การศึกษาตอ
และเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา มี
ความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ผลการเรียนรู
1. ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนได
2. เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการแสดงความคิดเห็น แสดงความ
ตองการ และเสนอบริการได
3. นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี
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จาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
4. พูด อธิบาย แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาในชุมชน และเหตุการณทั่วไปได
5. ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
6. บอกเหตุผลความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
7. ฝกพูดภาษาที่ใชในการสมัครงาน การทํางาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอได
8. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน ในการปฏิบัติงาน
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
9. ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได
รวม 9 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
อ 32204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
แสดงความคิดเห็น ภาษาทีแ่ สดงความรูสกึ เกี่ยวกับเหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคต การนําเสนอความ
คิดเห็นที่มีตอเหตุการณตางๆ กิจกรรม บทละครสั้น ภาษาทีใ่ ชในการขอและใหขอมูล อธิบายแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหา เหตุการณในชุมชนและสังคม ภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่ใชในการทํางาน สมัครงาน ประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่มีตอ
เหตุการณตางๆ ฝกสนทนา ในการอธิบาย แลกเปลี่ยนความรู ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นปญหาในชุมชน
การแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ภาษาที่ใชในการทํางาน สมัครงาน ประกอบอาชีพ การศึกษาตอ
และเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา มี
ความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ผลการเรียนรู
1. ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนได
2. เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการแสดงความคิดเห็น แสดงความ
ตองการ และเสนอบริการได
3. นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอ และการใหขอมูล ที่มีตอเหตุการณตางๆ ได
4. พูด อธิบาย แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาในชุมชน และเหตุการณทั่วไปได
5. ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
6. บอกเหตุผลความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
7. ฝกพูดภาษาที่ใชในการสมัครงาน การทํางาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอได
8. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน ในการปฏิบัติงาน
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
9. ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได
รวม 9 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
อ 33203 ภาษาอังกฤษฟง-พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ภาษาที่ใชในการ แสดงความคิดเห็น ความตองการ เสนอบริการ การอธิบาย ภาษาทีใ่ ชในการนําเสนอ
ความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณตางๆ กิจกรรม สินคาในทองถิ่น บทละครสั้น ภาษาทีใ่ ชในการแสวงหา
ความรู การเขาสูสังคม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่ใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
ภาษาที่ใชเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
ความตองการ การขอและการใหขอมูล การอธิบาย การนําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณตางๆ ฝก
พูดบทละครสั้น สนทนาภาษาทีใ่ ชในการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา มี
ความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการแสดงความคิดเห็น แสดงความ
ตองการ และเสนอบริการได
นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี
จาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูด อธิบาย แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาในชุมชน และเหตุการณทั่วไปได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
บอกเหตุผลความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
ฝกพูดภาษาที่ใชในการสมัครงาน การทํางาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชน ทองถิ่นได
ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน ในการปฏิบัติงาน
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
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ภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได
รวม 9 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
อ 33204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง น้ําเสียง เหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ภาษาที่ใชในการ แสดงความคิดเห็น ความตองการ เสนอบริการ การอธิบาย ภาษาทีใ่ ชในการนําเสนอ
ความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณตางๆ กิจกรรม สินคาในทองถิ่น บทละครสั้น ภาษาทีใ่ ชในการแสวงหา
ความรู การเขาสูสังคม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่ใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
ภาษาที่ใชเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟงและการพูด เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
ความตองการ การขอและการใหขอมูล การอธิบาย การนําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณตางๆ ฝก
พูดบทละครสั้น สนทนาภาษาทีใ่ ชในการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา มี
ความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
ใชภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ภายในสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนได
เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง พูดโตตอบในเรื่องการแสดงความคิดเห็น แสดงความ
ตองการ และเสนอบริการได
นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี
จาก สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได
พูด อธิบาย แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาในชุมชน และเหตุการณทั่วไปได
ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ได
บอกเหตุผลความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ได
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7. ฝกพูดภาษาที่ใชในการสมัครงาน การทํางาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชน ทองถิ่นได
8. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน ในการปฏิบัติงาน
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
9. ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได
รวม 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

444

คําอธิบายรายวิชา
อ 31201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนํา
ความรูดานภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณ เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็น
ประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ตามความ
สนใจของสังคม
2. เขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ และขาว เหตุการณอยางมีเหตุผล
3. อธิบาย อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจาของภาษา
4. วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต ความเชือ่ และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
รวม 4 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

445

คําอธิบายรายวิชา
อ 31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนํา
ความรูดานภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณ เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็น
ประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
5. เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ตามความ
สนใจของสังคม
6. เขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ และขาว เหตุการณอยางมีเหตุผล
7. อธิบาย อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจาของภาษา
8. วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต ความเชือ่ และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
รวม 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 32201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนํา
ความรูดานภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณ เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็น
ประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงไดถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
2. แสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาที่อา น เชน บทความ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส
3. อานและเขียน นําเสนอความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ในอดีต
ปจจุบัน อนาคต
4. เห็นประโยชนของการเรียนภาษาตาง ประเทศ ในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและ
อาชีพ
5. ภาษาในการสือ่ สารรูปแบบตาง ๆ กับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
รวม 5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
อ 32202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนํา
ความรูดานภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณ เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็น
ประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงไดถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
2. แสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาที่อา น เชน บทความ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส
3. อานและเขียน นําเสนอความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ในอดีต
ปจจุบัน อนาคต
4. เห็นประโยชนของการเรียนภาษาตาง ประเทศ ในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและ
อาชีพ
5. ภาษาในการสือ่ สารรูปแบบตาง ๆ กับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
รวม 5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

448

คําอธิบายรายวิชา
อ 33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนํา
ความรูดานภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณ เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็น
ประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงไดถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
2. ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาที่อาน เชน บทความ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส
3. ใชกระบวนการอานและเขียน นําเสนอความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเหตุการณตา ง ๆ ในอดีต
ปจจุบัน อนาคต
4. เห็นประโยชนของการเรียนภาษาตาง ประเทศ ในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและ
อาชีพ
5. ภาษาในการสือ่ สารรูปแบบตาง ๆ กับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
6. ภาษาทีใ่ ชสมัครงาน ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ
รวม 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ

449

คําอธิบายรายวิชา
อ 33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ
วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน
รูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส หัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น นําความรูดานภาษา รวมกิจกรรมนํา
ความรูดานภาษาไปใชอยางมีวิจารณญาณ เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็น
ประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงไดถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
2. ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาที่อาน เชน บทความ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส
3. ใชกระบวนการอานและเขียน นําเสนอความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเหตุการณตา ง ๆ ในอดีต
ปจจุบัน อนาคต
4. เห็นประโยชนของการเรียนภาษาตาง ประเทศ ในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและ
อาชีพ
5. ภาษาในการสือ่ สารรูปแบบตาง ๆ กับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
6. ภาษาทีใ่ ชสมัครงาน ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ
รวม 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
จ 31261 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษาตามมารยาทสังคม ในเรื่องการทักทายและการตอบรับการทักทาย การแนะนําตนเอง การ
ถามชื่อสกุล สามารถใชภาษา ทาทาง เพื่อการสื่อสาร ติดตอ ปฏิสัมพันธ โดยการพูดสนทนาเมื่อไดรบั การ
แนะนําใหรูจักบุคคลที่สาม พูดสนทนาตามสถานการณจําลองที่กําหนด พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ
ที่กําหนด เกี่ยวกับครอบครัว อาชีพ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ เลือกภาพไดตรงตามความหมายของคํา
กลุมคําที่ฟง ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน เรียนรูลําดับคําในประโยคภาษาจีน
ประโยคคําถามและการตอบรับ/ปฏิเสธ อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร เขาใจขอความ
ภาษาจีนที่อา น เขียนตัวอักษรจีนอยางงาย และตัวเลขอักษรจีน เขียนคําศัพทภาษาจีนเติมประโยคใหสมบูรณ
เขียนบรรยายภาพโดยใชขอความภาษาจีนสั้นๆ
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทัง้ 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และ การเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามัคคีรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน มีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชนและคุณคา
ของภาษาจีน มีวินัย ซื่อสัตย ใฝเรียนรู และมีความมุงมัน่ ในการทํางาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนอยางงาย และตัวเลขอักษรจีนได
5. ใชภาษาตามมารยาทในสังคม
6. พูดสนทนาตามสถานการณ ที่กําหนดไดถูกตอง
7. ใชภาษา ทาทาง เพื่อการสื่อสาร การติดตอปฏิสัมพันธได
8. เขาใจขอความภาษาจีนที่อา น พิจารณาความถูกผิดของประโยคที่กําหนดตามขอความที่
อานได
9. เขียนศัพทภาษาจีนเติมประโยคใหสมบูรณได
10. เขียนบรรยายภาพเปนขอความภาษาจีนสั้นๆ ได
11. เลือกภาพไดตรงตามความหมายของคํา กลุมคําที่ฟง
12. พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณที่กําหนด
รวม 12 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
จ 31262 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษาตามมารยาทสังคม ในเรื่องการทักทายและการตอบรับการทักทาย การแนะนําตนเอง การ
ถามชื่อสกุล สามารถใชภาษา ทาทาง เพื่อการสื่อสาร ติดตอ ปฏิสัมพันธ โดยการพูดสนทนาเมื่อไดรับการ
แนะนําใหรูจักบุคคลที่สาม พูดสนทนาตามสถานการณจําลองที่กําหนด เรียนรูลําดับคําในประโยคภาษาจีน
ประโยคคําถามและการตอบรับ/ปฏิเสธ อานออกเสียงและเขียน
สัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน เขียนตัวอักษรจีน
อยางงาย และตัวเลขอักษรจีน เขียนคําศัพทภาษาจีนเติมประโยคใหสมบูรณ
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และ การเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามัคคีรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน มีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชนและคุณคา
ของภาษาจีน มีวินัย ซื่อสัตย ใฝเรียนรู และมีความมุงมัน่ ในการทํางาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนอยางงาย และตัวเลขอักษรจีนได
5. ใชภาษาตามมารยาทในสังคม
6. พูดสนทนาตามสถานการณ ที่กําหนดไดถูกตอง
7. ใชภาษา ทาทาง เพื่อการสื่อสาร การติดตอปฏิสัมพันธได
8. เขียนศัพทภาษาจีนเติมประโยคใหสมบูรณได
รวม 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
จ 32261 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟงบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซอนมากขึ้น ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน ใช
ภาษาทาทาง เพื่อการสื่อสาร การติดตอ ปฏิสัมพันธ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว การแสดงความคิดเห็นเรื่องสินคา
พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณที่กําหนด เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อานออกเสียงและเขียนสัท
อักษร คําและกลุมคําสัทอักษรที่ซับซอน เขียนและอานตัวอักษรจีนเปนกลุมคําที่ซับซอน
โดยการ ฝกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามัคคีรวมมือกันในการทํางาน มีทัศนคติที่ดี และเห็นประโยชนของภาษาจีน มี
วินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน และมีความซื่อสัตย
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษรที่ซับซอน
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนและอานตัวอักษรจีนเปนกลุมคําที่ซับซอนได
5. ฟงบทสนทนา เรื่องราวที่ซับซอนมากขึ้นแลวเขาใจตอบคําถามได
6. อานขอความภาษาจีน แลวเขาใจ เรียงลําดับรูปภาพตามขอความที่อา น และพูดบรรยายภาพ
ได
7. ใชภาษาทาทาง เพื่อการสื่อสาร การติดตอ ปฏิสัมพันธได
8. พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณที่กําหนดได
รวม 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
จ 32262 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟงบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซอนมากขึ้น ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน ใช
ภาษาตามมารยาทสังคม ใชภาษาทาทาง เพื่อการสื่อสาร การติดตอ ปฏิสัมพันธ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ภูมิอากาศ
พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณจาํ ลองที่กําหนด เกี่ยวกับอาชีพ ภูมิอากาศ โครงการทองเที่ยว การแสดง
ความปรารถนา การแนะนําที่ตั้งของสถานที่ อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร เขียน
ตัวอักษรจีนตามหลักการเขียนไดถูกตอง อานและเขียนคําศัพทของกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ที่นํามาบูรณาการ
ในการสอนภาษาจีน
โดยการฝกทักษะทางภาษาจีนทัง้ 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีทัศนคติที่ดี และเห็นประโยชนของภาษาจีน มีวินยั ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีความ
สามัคคีรวมมือกันในการทํางาน และมีความซื่อสัตย
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษรที่ซับซอน
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนตามหลักการเขียนไดอยางถูกตอง
5. อานและเขียนคําศัพทอยางงาย ๆ ในหัวขอเรื่องของกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ที่นํามา
บูรณาการในการสอนภาษาจีนได
6. ใชภาษา ทาทาง เพื่อการสื่อสาร การติดตอ ปฏิสัมพันธได
7. พูดและเขียนประโยคภาษาจีนตามสถานการณที่กําหนดได
8. ใชภาษาตามมารยาทสังคมได
รวม 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
จ 33261 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พูดสนทนาสื่อสารตามสถานการณจําลองที่กําหนด เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ลักษณะของบุคคล เขาใจ
ขอความที่ฟงโดยการตอบคําถามดวยวิธีการเขียน ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน อาน
ออกเสียงและเขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน
เขียนประโยคภาษาจีนเพื่อแสดงความชื่นชม
โดยการฝกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีทักษะ
ในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีทัศนะคติที่ดี และประโยชนและคุณคาของภาษาจีน มีวินัย ซื่อสัตย มีความ
สามัคคีรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน ใฝเรียนรู และมีความมุงมัน่ ในการทํางาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนไดอยางถูกตอง
5. พูดสนทนาตามสถานการณที่กําหนดไดถูกตอง
6. เขียนประโยคภาษาจีนได
7. ฟงแลวเขาใจเขียนคําตอบได
รวม 7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
จ 33262 ภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชภาษา ทาทาง เพื่อการสื่อสาร ติดตอ ปฏิสัมพันธ พูดสนทนาตามสถานการณจําลองที่กําหนด
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การถามตอบเรื่องเวลา สถานที่ และเวลานัดหมาย เวลาวางและสันทนาการ เลือก
ประโยคที่สัมพันธกับการฟง ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน อานออกเสียงและ
เขียนสัทอักษร คําและกลุมคําสัทอักษร เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน
โดยการฝกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ การเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีทัศนะคติที่ดี เห็นประโยชนและคุณคาของภาษาจีน มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีความ
สามัคคีรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน ใฝเรียนรู และมีความมุงมัน่ ใน
การทํางาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร
2. อานออกเสียงคําและกลุมคําสัทอักษร
3. ฟงและเขียนเครื่องหมายกํากับเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
4. เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนไดอยางถูกตอง
5. พูดสนทนาตามสถานการณที่กําหนดไดถูกตอง
6. ฟงแลวเลือกประโยคที่ถูกตองได
7. พูดและเขียนตามสถานการณที่กําหนดได
8. ใชภาษา ทาทาง เพื่อการสื่อสาร การติดตอ ปฏิสัมพันธได
รวม 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ญ 31251 ภาษาญี่ปุน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟง พูด อาน เขียนคําศัพท ประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น บรรยาย ใชคําศัพท สํานวน
งายๆ เบื้องตน อานออกเสียง จับใจความ อานและเขียนคันจิเบื้องตนไดอยางนอย 20 ตัว เขียนขอความบท
สนทนา บันทึกสวนตัวใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และโครงสรางทางภาษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาใจภาษาขั้น
พื้นฐาน ภาษาทาทาง รวมถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาได
อีกทั้งเห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1.พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆตามความ
สนใจของสังคม
2.ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของภาษาญี่ปุน ในการนําไปแสวงหาความรู พัฒนา และประกอบอาชีพ
ในอนาคต
รวม 2 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ญ 31252 ภาษาญี่ปุน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟง พูด อาน เขียนคําศัพท ประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น บรรยาย ใชคําศัพท สํานวน
งายๆ เบื้องตน อานออกเสียง จับใจความ อานและเขียนคันจิเบื้องตนไดอยางนอย 40 ตัว เขียนขอความบท
สนทนา บันทึกสวนตัวใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และโครงสรางทางภาษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาใจภาษาขั้น
พื้นฐาน ภาษาทาทาง รวมถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาได
อีกทั้งเห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทาง
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1.พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆตามความ
สนใจของสังคม
2.ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของภาษาญี่ปุน ในการนําไปแสวงหาความรู พัฒนา และประกอบอาชีพ
ในอนาคต
รวม 2 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ญ 32251 ภาษาญี่ปุน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟง พูด อาน เขียนคําศัพท ประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น บรรยาย ใชคําศัพท สํานวน
งายๆ เบื้องตน อานออกเสียง จับใจความ อานและเขียนคันจิเบื้องตนไดอยางนอย 70 ตัว เขียนขอความบท
สนทนา บันทึกสวนตัวใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และโครงสรางทางภาษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาใจภาษาขั้น
พื้นฐาน ภาษาทาทาง รวมถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาได
อีกทั้งเห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1.พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆตามความ
สนใจของสังคม
2.จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่อง
3.ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของภาษาญี่ปุน ในการนําไปแสวงหาความรู พัฒนา และประกอบอาชีพ
ในอนาคต
รวม 3 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ญ 32252 ภาษาญี่ปุน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟง พูด อาน เขียนคําศัพท ประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น บรรยาย ใชคําศัพท สํานวน
งายๆ เบื้องตน อานออกเสียง จับใจความ อานและเขียนคันจิเบื้องตนไดอยางนอย 100 ตัว เขียนขอความบท
สนทนา บันทึกสวนตัวใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และโครงสรางทางภาษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาใจภาษาขั้น
พื้นฐาน ภาษาทาทาง รวมถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาได
อีกทั้งสามารถนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น รวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาไปใชอยางมีวจิ ารณญาณ
เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในการ
แสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1.พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆตามความ
สนใจของสังคม
2.จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่อง
3.ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของภาษาญี่ปุน ในการนําไปแสวงหาความรู พัฒนา และประกอบอาชีพ
ในอนาคต
รวม 3 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ญ 33251 ภาษาญี่ปุน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟง พูด อาน เขียนคําศัพท ประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น บรรยาย ใชคําศัพท สํานวน
งายๆ เบื้องตน อานออกเสียง จับใจความ อานและเขียนคันจิเบื้องตนไดอยางนอย 150 ตัว เขียนขอความบท
สนทนา บันทึกสวนตัวใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และโครงสรางทางภาษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาใจภาษาขั้น
พื้นฐาน ภาษาทาทาง รวมถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาได
อีกทั้งสามารถนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น รวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาไปใชอยางมีวจิ ารณญาณ เขารวม
กิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในการแสวงหา
ความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1.พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆตามความ
สนใจของสังคม
2.จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่อง
รวม 2 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ญ 33252 ภาษาญี่ปุน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟง พูด อาน เขียนคําศัพท ประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น บรรยาย ใชคําศัพท สํานวน
งายๆ เบื้องตน อานออกเสียง จับใจความ อานและเขียนคันจิเบื้องตนไดอยางนอย 200 ตัว เขียนขอความบท
สนทนา บันทึกสวนตัวใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และโครงสรางทางภาษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาใจภาษาขั้น
พื้นฐาน ภาษาทาทาง รวมถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาได
อีกทั้งสามารถนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น รวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาไปใชอยางมีวจิ ารณญาณ
เขารวมกิจกรรมนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไปใช ทั้งเห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในการ
แสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนเปนแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1.พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆตามความ
สนใจของสังคม
2.จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่อง
3.ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของภาษาญี่ปุน ในการนําไปแสวงหาความรู พัฒนา และประกอบอาชีพ
ในอนาคต
รวม 3 ผลการเรียนรู

