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ตอนที่ 3

คาอธิบายรายวิชา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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โครงสร้างหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาภาษาต่างประเทศพื้นฐาน
ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3

รหัสวิชา
อ21101
อ21102
อ22101
อ22102
อ23101
อ23102

ชื่อรายวิชา
อังกฤษ 1
อังกฤษ 2
อังกฤษ 3
อังกฤษ 4
อังกฤษ 5
อังกฤษ 6

เวลาเรียนรายภาค
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)

รายวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3

รหัสวิชา
อ20221
อ20211
อ23201
อ22202
อ23201
อ23202

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

เวลาเรียนรายภาค
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)
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อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจงง่าย ๆ แล้วปฏิบัติตามและฟังบทสนทนา เรื่องราว
ต่าง ๆ แล้วสรุปสาระสาคัญได้
พูดโดยใช้ภาษา น้าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาในการขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ สรุปใจความสาคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าว หรือ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม บอก
ความเหมือนและแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การ
ลาดับคา ตามโครงสร้างประโยคของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
อ่านคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและปฏิบัติตาม ตลอดจนอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอ่านเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุปใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม แล้วสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่นที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวม 21 ตัวชี้วัด

ม.1/1-4
ม.1/1-5
ม.1/1-3
ม.1/1-3
ม.1/1-3
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
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อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจงง่าย ๆ แล้วปฏิบัติตามและฟังบทสนทนา เรื่องราว
ต่าง ๆ แล้วสรุปสาระสาคัญได้
พูดโดยใช้ภาษา น้าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาในการขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ สรุปใจความสาคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าว หรือ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม บอก
ความเหมือนและแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การ
ลาดับคา ตามโครงสร้างประโยคของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
อ่านคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและปฏิบัติตาม ตลอดจนอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอ่าน
เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุป
ใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม แล้วสรุปข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวม 21 ตัวชี้วัด

ม.1/1-4
ม.1/1-5
ม.1/1-3
ม.1/1-3
ม.1/1-3
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1

50

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ย
น
ราวต่าง
ๆใ
และส น
ต่าง ๆในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา
คาชี้แจง และคาอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
นแสดง
ส
น
น
และประสบการณ์พร้อมทั้งให้
ส พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลาดับคาตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 4.1
รวม 15 ตัวชี้วัด

ม.2/1-3
ม.2/1-5
ม.2/1-3
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
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อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ อธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.2
รวม 9 ตัวชี้วัด

ม.2/4
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2-3
ม.2/2
ม.2/1
ม.2/1-2
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อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ
ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค ข้อความที่ฟังหรืออ่าน สนทนา เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าวและเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม สามารถสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ใช้คา
ขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างเหมาะสม พูด เขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูด เขียนบรรยาย
ความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูด เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ /
เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูด เขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้าเสียง
กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบ
อธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ตลอดจนการลาดับคาตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
รวม 15 ตัวชี้วัด

ม.3/1-4
ม.3/1-5
ม.3/1-3
ม.3/1-3
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อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ รายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ พูด เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูด เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ อธิบายเกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ อธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ตลอดจนนาไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า รวบรวม สรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ แล้วสามารถนาเสนอด้วยการพูด
และการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู/้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน
ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้ภาษาอังกฤษ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
รวม 15 ตัวชี้วัด

ม.3/1-4
ม.3/1-5
ม.3/1-3
ม.3/1-3
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อ21201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและปฏิบัติตาม ตลอดจนอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอ่าน
เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุป
ใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม แล้วสรุปข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ผลการเรียนรู้
1. อ่านคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและปฏิบัติตามได้
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอ่านได้
3. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้
4. สรุปใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้
5. สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่นจาก
การศึกษาค้นคว้าได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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อ21202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและปฏิบัติตาม ตลอดจนอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอ่าน
เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุป
ใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม แล้วสรุปข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ผลการเรียนรู้
1. อ่านคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและปฏิบัติตามได้
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอ่านได้
3. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้
4. สรุปใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้
5. สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่นจาก
การศึกษาค้นคว้าได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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อ22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
เขียนข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน
นแสดง
ส
น
น
และ
ส
ท
ส เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนสรุปความสาคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ได้
2. เขียนข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่านได้
3. นแสดง
ส
น
น
และ
ส
ท
ส ได้
4. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม ได้
5. เขียนสรุปความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม ได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา
ผลการเรียนรู้
1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนได้
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบได้
3. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้
อย่างเหมาะสม
4. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบได้
5. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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อ23201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายที่อ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค ข้อความที่ฟังหรืออ่าน น
น
ส น
ข่าวและ ท น สน
ส สามารถส ส
น ง ใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างเหมาะสม เขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
น
ส
น
น
ส
/
ท
ส เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ / เรื่อง/ ประเด็นต่าง
ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายที่อ่านได้
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค ข้อความที่ฟังหรืออ่านได้
4. น
น
ส น
ข่าวและ
ท น สน
ส ได้
5. สามารถส ส
น ง ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่าง
เหมาะสม
6. เขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. น
ส
น
น
ส
/
ท
ได้
ส
8. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ / เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมได้
9. เขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้
รวม 9 ผลการเรียนรู้
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อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่าง
ประกอบ เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา ค้นคว้า
รวบรวม สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ แล้วสามารถ
นาเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ยกตัวอย่างประกอบได้
2. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านได้อย่างเหมาะสม
3. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบได้
4. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาได้
5. ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ แล้วสามารถนาเสนอด้วยการเขียนได้
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
7. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นโดยใช้
ภาษาอังกฤษได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้

