กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่ างประเทศ

โครงสร้ างหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

โครงสร้ างหลักสู ตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่ างประเทศ
ปี การศึกษา 2552-2554
โครงสร้ างหลักสู ตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1
อ 20201 อังกฤษในชีวติ ประจาวัน

1.5
1.0

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

1.5
1.0

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

อ 23101 ภาษาอังกฤษ 3
อ 20205 อังกฤษในชีวติ ประจาวัน

อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2
อ 20202 อังกฤษในชีวติ ประจาวัน

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.5
1.0

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3
อ 20203 อังกฤษในชีวติ ประจาวัน

รายวิชา

รายวิชา

อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4
อ 20204 อังกฤษในชีวติ ประจาวัน

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.5
1.0

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.5
1.0

3
2

รายวิชา

อ 23102 ภาษาอังกฤษ 4
อ 20206 อังกฤษในชีวติ ประจาวัน

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.5
1.0

3
2

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา อ 21101
เวลา 60 ชั่วโมง
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

สาระสาคัญ

เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน

1

New Kid on the Blocks

ต 1.2 ม.1/1
ต 1.3 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1

- Greetings and introductions
- How to say and spell
one’s name

10

12

2

Where Are You From?

ต 1.1 ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1
ต 1.3 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1

- Personal information
- To say where you are from
- To talk about countries and
nationalities
- To talk about age

10

12

3

English Around
The World

ต 1.1 ม.1/1
ต 1.1 ม.1/2
ต 1.1 ม.1/3
ต 1.2 ม.1/2
ต 2.2 ม.1/1

- Give commands / instructions
( advice)

8

12

ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

4

Who’s That?

5
Do You Have a
Computer?

6
Happy Birthday!

มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.1/4
ต 1.3 ม.1/1,2
ต 2.2 ม.1/1
ต 4.2 ม.1/1

ต 1.1 ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1
ต 1.1 ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1
ต 1.3 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1

สาระสาคัญ

- Occupations
- To describe people
- To talk about school /
teachers / friends

เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน
7

10

10

12

15

12

60

70

- To talk about favorite
possessions
- To describe objects

- To talk about birthdays
- To talk about immediate
family

รวมตลอดภาค
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70: 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา อ 21102
เวลา 60 ชั่วโมง
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

สาระสาคัญ

7

Do You Like
Chocolate?

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

- To express likes and dislike

8

Nice House!

ต 1.1 ม.1/2,4
ต 1.2 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1

9

Smile!

10

That’s a Nice T-shirt

เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน
10

20

- To describe one’s house
- To describe location of
objects

10

8

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

- To describe what people
are doing
- To talk about
Family memories
- To talk about the weather

9

10

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

- To talk about clothing
- To talk about color and size
- To compliment

10

12

- To order food

ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

11

Can You Swim?

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

- To talk about people’s
abilities

12

10

12

Let’s Go Out!

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

-

9

10

60

70

To make suggestions
To talk about plans
To talk about places
To talk about the time

รวมตลอดภาค
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70: 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

จานวน น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
รหัสวิชา อ 20201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

1

Personal Details

มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.1/3
ต 1.2 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/2

2

Friends and Family

ต 1.1 ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1

3

Daily Routine

ต 1.1 ม.1/3
ต 1.2 ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1

4

5

6

สาระสาคัญ

- Student Card
- Passport
- Interviewing
- Describing family
- Who are you talking about?
- Reading e-mail

- Activities
- Telling time
- Timetable
Going shopping
ต 1.1 ม.1/3
- Buying and Selling
ต 1.2 ม.1/2
- Clothing
ต 2.2 ม.1/2
- Local shopping centre
Travel
ต 1.1 ม.1/1
- Countries
ต 1.1 ม.1/3
- City and Town
ต 1.3 ม.1/1
- Travelling
Favorite food
ต 1.1 ม.1/1
- Ordering food
ต 1.2 ม.1/3
- International food for
ต 1.3 ม.1/1
special day
ต 2.2 ม.1/1
- Cooking steps
รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70: 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน
6

12

8

12

6

10

7

12

6

12

7

12

40

70

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
รหัสวิชา อ 20202 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

1

Personal Details

มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.1/3
ต 1.2 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/2

2

Friends and Family

ต 1.1 ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1

3

Daily Routine

ต 1.1 ม.1/3
ต 1.2 ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1

4

5

6

สาระสาคัญ

- Student Card
- Passport
- Interviewing
- Describing family
- Who are you talking about?
- Reading e-mail

- Activities
- Telling time
- Timetable
Going shopping
ต 1.1 ม.1/3
- Buying and Selling
ต 1.2 ม.1/2
- Clothing
ต 2.2 ม.1/2
- Local shopping centre
Travel
ต 1.1 ม.1/1
- Countries
ต 1.1 ม.1/3
- City and Town
ต 1.3 ม.1/1
- Travelling
Favorite food
ต 1.1 ม.1/1
- Ordering food
ต 1.2 ม.1/3
- International food for
ต 1.3 ม.1/1
special day
ต 2.2 ม.1/1
- Cooking steps
รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70: 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน
6

12

8

12

6

10

7

12

6

12

7

12

40

70

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

รายวิชา

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0

2

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0
2

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ กายภาพ - คอมพิวเตอร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

รายวิชา

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0

2

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0
2

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

อ 31101ภาษาอังกฤษ 1
อ 30221 อังกฤษฟัง-พูด 1
อ 30241 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

1.0
1.0
1.0

2
2
2

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
อ 30222 อังกฤษฟัง-พูด 2
อ 30242 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 2

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0
1.0
1.0

2
2
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0
2
อ 30223 อังกฤษฟัง-พูด 3
1.0
2
อ 30224 อังกฤษฟัง-พูด 4
1.0
2
อ 30243 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 3
1.0
2
อ 30244 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 4 1.0
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0
2
อ 30225 อังกฤษฟัง-พูด 5
1.0
2
อ 30226 อังกฤษฟัง-พูด 6
1.0
2
อ 30245 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 5
1.0
2
อ 30246 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 6 1.0
2

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญีป่ ุ่ น
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

อ 31101ภาษาอังกฤษ 1
อ 30221 อังกฤษฟัง-พูด 1
อ 30241 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

1.0
1.0
1.0

2
2
2

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
อ 30222 อังกฤษฟัง-พูด 2
อ 30242 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 2

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0
1.0
1.0

2
2
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0
2
อ 30223 อังกฤษฟัง-พูด 3
1.0
2
อ 30224 อังกฤษฟัง-พูด 4
1.0
2
อ 30243 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 3
1.0
2
อ 30244 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 4 1.0
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0
2
อ 30225 อังกฤษฟัง-พูด 5
1.0
2
อ 30226 อังกฤษฟัง-พูด 6
1.0
2
อ 30245 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 5
1.0
2
อ 30246 อ่านอังกฤษเพื่อชีวิต 6 1.0
2

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
แผนการเรียนภาษาไทย - สั งคมศึกษา
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

รายวิชา

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0

2

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์
กิต สัปดาห์
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0
2

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา อ 31101
เวลา 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ลาดับ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.4/1,3,4 - - Talk about the past
ต 1.2 ม.4/1,4,5
- Historical facts
ต 2.1 ม.4/1,2,3
- Childhood memories
ต 2.2 ม.4/1,2
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1

เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน
6
12

1

Past and Present

2

Necessity

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

- Obligations
- Obligations in the past

6

10

3

Places

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

- Directions and locations
- Polite requests
- Famous places in Chonburi

6

10

ลาดับ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
4

Robbery

มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.4/1,2,3,4
ต 1.2 ม.4/1,4,5
ต 1.3 ม.4/1,3
ต 2.1 ม.4/1,3
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1,2

สาระสาคัญ
- Describing people, things
- Robberies and Crimes
- Famous people in Thailand

เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน
6
8

5

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

- Prediction about the future

8

10

6

Relation with Other ต 1.1 ม.4/1,3,4
People
ต 1.2 ม.4/1,2,3,5
ต 2.1 ม.4/1,2
ต 2.2 ม.4/1,2
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1

- Requests
- Offers
- Permission

8

10

40

60

รวมตลอดภาค
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษ 2
รหัสวิชา อ 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
7
Conflict
ต 1.1 ม.4/1,2,3,4
ต 1.2 ม.4/1,4
ต 1.3 ม.4/1,3
ต 2.1 ม.4/1,2,3
ต 2.2 ม.4/1,2
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
8
Experience
ต 1.1 ม.4/1,3,4
ต 1.2 ม.4/4,5
ต 1.3 ม.4/1
ต 2.1 ม.4/1,3
ต 2.2 ม.4/1,2
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
9
Toys
ต 1.1 ม.4/1,3,4
ต 1.2 ม.4/1,4
ต 1.3 ม.4/1
ต 2.1 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/1,2
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
10
Hypothetic
ต 1.1 ม.4/1,2,3,4
ต 1.2 ม.4/2,4
ต 1.3 ม.4/1,3
ต 2.1 ม.4/1,2
ต 2.2 ม.4/1,2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
สาระสาคัญ
เวลา น้ าหนัก
ชัว่ โมง คะแนน
- Probable situations and
6
10
Conditions
- Threats
- The generation gap

- Experiences one has had
- Festival in Chonburi

7

10

- Length of time one has
done something
- Games and toys

6

8

- Improbable situations
and conditions
- Time travel

8

12

ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

11

Products

12

Checking Information

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

สาระสาคัญ
- Where things are
produced / where they
come from
- What things are made of
- OTOP in Chonburi

- Tag question
- Lying , white lies and
half - truths

รวมตลอดภาค
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา
ชัว่ โมง
8

น้ าหนัก
คะแนน
10

5

10

40

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา อ30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วย
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน
เวลา
ลาดับ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
สาระสาคัญ
การเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั
ชัว่ โมง
1 Are you Lowe
ต. 1.1 ม. 4/1
-Introducing yourself
4
ต. 1.2 ม. 4/1
-Practicing greeting
-Asking who people are
2 Is that your family?
ต.1.3 ม. 4/1
-Talking about your family
3
ต. 1.2 ม. 4/1
-Asking about families
3 Do you know Amy? ต. 1.1 ม.4/3
-Asking about appearance
4
ต. 1.2 ม. 4/4
-Describing others
-Expressing uncertainly
4 Do you speak
ต. 1.1 ม. 4/1
-Asking for and offering help 4
English ?
ต. 1.2 ม. 4/3
-Thanking people
ต. 1.3 ม. 4/1
-Describing locations
ต. 2.1 ม. 4/1
5 Where are you from ? ต. 1.1 ม. 4/1,2
-Asking answering question
3
ต. 1.2 ม. 4/1
About where people are from
ต. 1.3 ม. 4/1
6 Make yourself at
ต. 1.1 ม. 4/1
Welcoming someone
4
home
ต. 1.2 ม. 4/4
-Offering ,accepting and
ต. 1.3 ม. 4/1
refusing
ต. 2.1 ม. 4/
7 How much is this
ต. 1.1 ม. 4/1
-Asking about and stating prices 4
sweater ?
ต. 1.2 ม. 4/1
-Talking about forms of
ต. 2.1 ม.4/1
payment
ต. 2.2 ม. 4/1
ต.3.1 ม. 4/1

น้ าหนัก
คะแนน
5

5
5

6

5

6

6

ลาดับ
8

9

10

มาตรฐาน
สาระสาคัญ
การเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั
I need a part-time job ต. 1.1 ม. 4/1
-Expressing desires
ต. 1.2 ม. 4/2
-Making suggestions
ต. 2.1 ม. 4/2
-Tasking about like and dislikes
ต. 2.2 ม. 4/1
Is there a pool
ต. 1.1 ม. 4/1
-Asking for and identifying
ต. 1.2 ม. 4/1
Locations in a building
ต. 1.3 ม. 4/1
-Giving directions
ต. 2.1 ม. 4/1
ต. 3.1 ม. 4/1
First , you turn it on
ต. 1.1 ม. 4/1
-Describing procedures
ต. 1.2 ม. 4/4
-Narrating a sequence
ต. 1.3 ม. 4/1
ต. 2.1 ม. 4/1
รวมคะแนนระหว่างเรี ยนน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60:20:20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน
ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

เวลา
ชัว่ โมง
4

น้ าหนัก
คะแนน
6

5

8

5

8

40

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา อ30222 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วย
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน
เวลา
ลาดับ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
สาระสาคัญ
การเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั
ชัว่ โมง
1 I get early
ต. 1.1 ม. 4/1
-Describe routines and
4
ต. 1.2 ม. 4/1
schedules
2 I’d like a hamburger ต.1.1 ม. 4/4
-Ordering food and drink
4
ต. 1.3 ม. 4/1
-Asking for additional
ต. 2.1 ม. 4/1
information
3 Do you like
ต. 1.4 ม. 4/3
A-Asking about like and
4
basketball
ต. 1.2 ม. 4/4
dislikes
-Describing sports
4 Do you want to see a ต. 1.1 ม. 4/1
-Inviting
3
movie ?
ต. 1.2 ม. 4/3
-Making excuses
ต. 1.3 ม. 4/1
ต. 2.1 ม. 4/1
5 What’s the weather ต. 1.1 ม. 4/1,2
-Talking about the weather
3
like?
ต. 1.2 ม. 4/1
-Making suggestions
ต. 1.3 ม. 4/1
6 What can we get
ต. 1.1 ม. 4/1
-Talking about what people like 4
him?
ต. 1.2 ม. 4/4
–Talking about gift giving
ต. 1.3 ม. 4/1
ต. 2.1 มง 4/1
7 We should go to the ต. 1.1 ม. 4/1
-Making suggestions
4
beach.
ต. 1.2 ม. 4/1
-Voicing Objections
ต. 2.1 ม. 4/1
ต. 2.2 ม. 4/1
ต. 3.1 ม. 4/1

น้ าหนัก
คะแนน
5
5

5

6

5

6

6

ลาดับ
8

9

10

มาตรฐาน
สาระสาคัญ
การเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั
What’s she like
ต. 1.1 ม. 4/1
-Describing qualities of people
ต. 1.2 ม. 4/2
and jobs
ต. 2.1 ม. 4/2
-Using degrees of description
ต. 2.2 ม. 4/1
What do you thing of ต. 1.2 ม. 4/1
-Asking about opinions
the class?
ต. 1.2 ม. 4/1
-Expressing preferences
ต. 1.3 ม. 4/1
-Agreeting and disagreeing
ต. 2.1 ม. 4/2
ต. 2.2 ม. 4/1
I lost my cell phone ต.1.1 ม.4/1
-Talking about what you did and
ต 1.2 ม. 4/4
who you met
ต 1.3 ม. 4/1
-Asking about past events
ต.2.1 4/1
รวมคะแนนหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60:20:20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน
ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

เวลา
ชัว่ โมง
5

น้ าหนัก
คะแนน
6

4

5

5

8

40

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา อ่านอังกฤษเพื่อชีวติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ลาดับ

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

1

About reading

2

Reading passages

3

Instructions

4

News

5

Advertisements

6

Entertainment

รหัสวิชา อ 30241-30242 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 -2
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
/ ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.4/4
ต 1.3 ม.4/2
ต 1.1 ม.4/4
ต 1.3 ม.4/2
ต 1.1 ม.4/1,2,4
ต 1.3 ม.4/2
ต 3.1 ม.4/1
ต 1.1 ม.4/2,3,4
ต 1.2 ม.4/2
ต 1.3 ม.4/3
ต 1.1 ม.4/1
ต 1.2 ม.4/2
ต 1.1 ม.4/1
ต 1.2 ม.4/3
ต 1.3 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/1
รวมตลอดภาค

สาระสาคัญ

เวลา
ชัว่ โมง
8

น้ าหนัก
คะแนน
12

8

10

- How to use technology
- How to cook

6

10

- Local news
- Education news
- Sport news
- Easy news
- For sale / rent
- Job Classified
- Horoscope
- Film preview

6

8

8

10

6

10

40

60

- Context Clues
- Reference Words
- Main Idea
- Skimming and Scanning

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา และคาชี้แจงง่าย ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้น
ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสี ยง เลือกระบุประโยคและข้อความ สัมพันธ์กบั สื่ อที่ ไม่ใช่ความเรี ยง
จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่ฟังและอ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้ตวั ประสบการณ์
พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ
ใกล้ตวั และในท้องถิ่น พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวันและเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม ใช้
ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมและจัดกิจกรรม
ทางภาษา เกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยูป่ ระเพณี ของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความ
แตกต่างเรื่ องการออกเสี ยง โครงสร้าง สานวนประโยคชนิดต่าง ๆ เปรี ยบเทียบ ชีวติ ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า สื บค้นความรู ้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ นาเสนอด้วยการพูด การเขียน การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่ อสาร การสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การนาเสนอ
ข้อมูล และการฝึ กปฏิบตั ิ ตามสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการ
นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.1/1
ต 1.2 ม.1/1
ต 1.3 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1
ต 4.2 ม.1/1 รวม 20

ต 1.1 ม.1/2
ต 1.2 ม.1/2
ต 1.3 ม.1/2
ต 2.1 ม.1/2
ต 2.2 ม.1/2

ตัวชี้วดั

ต 1.1 ม.1/3
ต 1.2 ม.1/3
ต 1.3 ม.1/3
ต 2.1 ม.1/3

ต 1.1 ม.1/4
ต 1.2 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/5

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 21102
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา และคาชี้แจงง่าย ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความ นิทาน และบทร้อย
กรองสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสี ยง เลือกระบุประโยคและข้อความ สัมพันธ์กบั สื่ อที่ ไม่ใช่ความ
เรี ยง จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่ฟังและอ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้ตวั
ประสบการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธเกี่ยวกับข้อมูล
สถานการณ์ต่างๆ ใกล้ตวั และในท้องถิ่น พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวันและเรื่ องที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้า
ร่ วมและจัดกิจกรรมทางภาษา เกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยูป่ ระเพณี ของเจ้าของภาษา บอก
ความเหมือนและความแตกต่างเรื่ องการออกเสี ยง โครงสร้าง สานวนประโยคชนิดต่าง ๆ เปรี ยบเทียบ ชีวติ ความ
เป็ นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า สื บค้นความรู ้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ นาเสนอด้วยการพูด การเขียน การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์
จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่ อสาร การสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การนาเสนอ
ข้อมูล และการฝึ กปฏิบตั ิ ตามสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการ
นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.1/1
ต 1.1 ม.1/2
ต 1.1 ม.1/3
ต 1.1 ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1
ต 1.2 ม.1/2
ต 1.2 ม.1/3
ต 1.2 ม.1/4 ต 1.2 ม.1/5
ต 1.3 ม.1/1
ต 1.3 ม.1/2
ต 1.3 ม.1/3
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/2
ต 2.1 ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/2
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1
ต 4.2 ม.1/1
รวม 20 ตัวชี้วดั

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 20201
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

เลือกระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ระบุหวั เรื่ อง ใจความสาคัญ
และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานและเรื่ องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือตอบรับ
และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู ้สึก ความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ใช้ภาษา น้ าเสี ยงและกิริยาท่าทางสุ ภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เกี่ยวกับเทศกาล บรรยาย เปรี ยบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี ของเจ้าของภาษา
กับของไทย ค้นคว้าความรู ้ และสรุ ปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ จากแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ
นาเสนอด้วยการพูด
โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนภาษา การสื บค้น การสอน
ภาษาที่เน้นเนื้อหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร รู ้จกั คิด วิเคราะห์ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ สามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ต.1.1 ม.1/4
ต.1.2 ม.1/1,ม.1/3,ม.1/5
ต.1.3 ม.1/1 ต.2.1 ม.1/1,
ต.2.1 ม.1/1
ต.3.1 ม.1/1
ต.4.1 ม.1/1,ต.4.2 ม.1/2
รวม 10 ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 20202
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

เลือกระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ระบุหวั เรื่ อง ใจความสาคัญและ
ตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานและเรื่ องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือตอบรับ
และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู ้สึก ความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ใช้ภาษา น้ าเสี ยงและกิริยาท่าทางสุ ภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เกี่ยวกับเทศกาล บรรยาย เปรี ยบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี ของเจ้าของภาษา
กับของไทย ค้นคว้าความรู ้ และสรุ ปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ จากแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ
นาเสนอด้วยการพูด
โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนภาษา การสื บค้น การสอน
ภาษาที่เน้นเนื้อหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร รู ้จกั คิด วิเคราะห์ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ สามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ต.1.1 ม.1/4
ต.1.2 ม.1/1,ม.1/3,ม.1/5
ต.1.3 ม.1/1 ต.2.1 ม.1/1,
ต.2.1 ม.1/1
ต.3.1 ม.1/1
ต.4.1 ม.1/1,ต.4.2 ม.1/2
รวม 10 ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 31101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ปฎิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน ใช้พจนานุกรรมภาษาอังกฤษ- อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบการฟัง อ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
วิถีทางการดาเนินชีวติ ของตนเอง เรื่ องใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกและใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฎิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล
บรรยายและสรุ ปใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องราวข้อมูลหรื อเหตุการณ์ใกล้ตวั และในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา
น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมะกับระดับโอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อธิ บายวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่ วมและจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาอย่างเหมาะสม เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง สานวนประโยค ความเชื่ อ
วัฒนธรรมของไทยและขอเจ้าของภาษาใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า สื บค้นความรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อื่น แล้วนาเสนอด้วยการพูดและเขียน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่ อสาร การสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การ
นาเสนอข้อมูล และการฝึ กปฎิบตั ิตามสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้เห็นคุณค่า นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมและที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.4/1
ต 1.2 ม.4/1
ต 1.3 ม.4/1
ต 2.1 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/1
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1
รวม 21 ตัวชี้วดั

ต 1.1 ม.4/2
ต 1.2 ม.4/2
ต 1.3 ม.4/2
ต 2.1 ม.4/2
ต 2.1 ม.4/2

ต 4.2 ม.4/2

ต 1.1 ม.4/3
ต 1.2 ม.4/3
ต 1.3 ม.4/3
ต 2.1 ม.4/3

ต 1.1 ม.4/4
ต 1.2 ม.4/4 ต 1.2 ม.4/5

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชา ภาษาอังกฤษในชี วิตประจาวัน 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ปฎิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน ใช้พจนานุกรรมภาษาอังกฤษ- อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบการฟัง อ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
วิถีทางการดาเนิ นชีวติ ของตนเอง เรื่ องใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกและใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฎิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล
บรรยายและสรุ ปใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องราวข้อมูลหรื อเหตุการณ์ใกล้ตวั และในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา
น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมะกับระดับโอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อธิ บายวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่ วมและจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาอย่างเหมาะสม เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง สานวนประโยค ความเชื่ อ
วัฒนธรรมของไทยและขอเจ้าของภาษาใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า สื บค้นความรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อื่น แล้วนาเสนอด้วยการพูดและเขียน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่ อสาร การสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การ
นาเสนอข้อมูล และการฝึ กปฎิบตั ิตามสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้เห็นคุณค่า นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมและที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.4/1
ต 1.2 ม.4/1
ต 1.3 ม.4/1
ต 2.1 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/1
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1
รวม 21 ตัวชี้วดั

ต 1.1 ม.4/2
ต 1.2 ม.4/2
ต 1.3 ม.4/2
ต 2.1 ม.4/2
ต 2.1 ม.4/2

ต 4.2 ม.4/2

ต 1.1 ม.4/3
ต 1.2 ม.4/3
ต 1.3 ม.4/3
ต 2.1 ม.4/3

ต 1.1 ม.4/4
ต 1.2 ม.4/4 ต 1.2 ม.4/5

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 30221
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

สรุ ปความ ตีความ และแสดงความเห็นจากการฟัง สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่ องต่าง ๆ ใกล้ตวั อย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม พูดและแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฎิเสธ พูด
บรรยายความรู ้สึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ฟังและพูดเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเหตุการณ์หรื อ
เรื่ องราวต่าง ๆ เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางได้ เหมาะกับระดับบุคคลโอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียบประเพณี ของเจ้าของภาษา พูด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ใช้ภาษาสื่ อสารใน
สถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในและนอกห้องเรี ยน ใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารเกี่ยวกับเรื่ องตนเอง
ครอบครัว บุคคล สถานที่ และสิ่ งต่าง ในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนภาษา การฝึ กปฏิบตั ิตาม
สถานศึกษาการณ์ต่าง ๆ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลลีและการแสดงบทบาทสมมติ
เพื่อให้เกิดความรู ้และทักษะ รู ้จกั คิด วิเคราะห์ มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมและที่เหมาะสาม มีจิตสาธารณะ สามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ต. 1.1 ม. 4/4
ต. 1.2 ม. 4/1
ต. 1.2 ม. 4/3
ต. 1.2 ม.4/5
ต. 1.3 ม.4/1
ต. 2.1 ม. 4/1
ต. 2.1 ม. 4/2
ต. 3.1 ม. 4/1
ต. 4.1 ม. 4/1
ต. 4.2 ม. 4/1
รวม 10 ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 30222
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

สรุ ปความ ตีความ และแสดงความเห็นจากการฟัง สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่ องต่าง ๆ ใกล้ตวั อย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม พูดและแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฎิเสธ พูด
บรรยายความรู ้สึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ฟังและพูดเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเหตุการณ์หรื อ
เรื่ องราวต่าง ๆ เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางได้ เหมาะกับระดับบุคคลโอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียบประเพณี ของเจ้าของภาษา พู ด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ใช้ภาษาสื่ อสารใน
สถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในและนอกห้องเรี ยน ใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารเกี่ยวกับเรื่ องตนเอง
ครอบครัว บุคคล สถานที่ และสิ่ งต่าง ในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนภาษา การฝึ กปฏิบตั ิตาม
สถานศึกษาการณ์ต่าง ๆ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลลีและการแสดงบทบาทสมมติ
เพื่อให้เกิดความรู ้และทักษะ รู ้จกั คิด วิเคราะห์ มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมและที่เหมาะสาม มีจิตสาธารณะ สามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ต. 1.1 ม. 4/4
ต. 1.2 ม. 4/1
ต. 1.2 ม. 4/3
ต. 1.2 ม.4/5
ต. 1.3 ม.4/1
ต. 2.1 ม. 4/1
ต. 2.1 ม. 4/2
ต. 3.1 ม. 4/1
ต. 4.1 ม. 4/1
ต. 4.2 ม. 4/1
รวม 10 ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 30241
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชา การอ่านอังกฤษเพื่อชีวติ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษาคาแนะนาในการใช้คู่มือการใช้งานต่าง ๆ คาชี้แจง คาบรรยายข้อความ ข่าว ประกาศ
โฆษณาและสื่ อต่าง ๆ ที่เป็ นทั้งความเรี ยงและมี่ใช่ความเรี ยง จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความและแส
งดความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความสารคดีจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ เหตุการณ์ในชุมชนและสังคม
ทั้งในอดีตและปั จจุบนั นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศและภาษาไทยในเรื่ องคา วลี
สานวน ประโยค และข้อความ วิเคราะห์เนื้ อหาสาระภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
จากสื่ อที่ได้อ่าน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื บค้นข้อมูล และการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดวิเคราะห์ มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษาต่าง ประเทศ สามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
รวมตัวชี้ วดั
ต. 1.1 ม. 4/1
ต. 1.2 ม. 4/2
ต. 1.3 ม. 4/1
ต. 2.1 ม. 4/1
ต. 3.1 ม. 4/1
ต. 4.1 ม. 4/1
ต. 4.2 ม. 4/1
รวม 12 ตัวชี้วดั

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

ต. 1.1 ม. 4/4

สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษระอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มิจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ 30242
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชา การอ่านอังกฤษเพื่อชีวติ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาคาแนะนาในการใช้คู่มือการใช้งานต่าง ๆ คาชี้แจง คาบรรยายข้อความ ข่าว ประกาศ
โฆษณาและสื่ อต่าง ๆ ที่เป็ นทั้งความเรี ยงและมี่ใช่ความเรี ยง จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความและแส
งดความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความสารคดีจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ เหตุการณ์ในชุมชนและสังคม
ทั้งในอดีตและปั จจุบนั นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศและภาษาไทยในเรื่ องคา วลี
สานวน ประโยค และข้อความ วิเคราะห์เนื้ อหาสาระภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
จากสื่ อที่ได้อ่าน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื บค้นข้อมูล และการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดวิเคราะห์ มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษาต่าง ประเทศ สามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
รวมตัวชี้ วดั
ต. 1.1 ม. 4/1
ต. 1.2 ม. 4/2
ต. 1.3 ม. 4/1
ต. 2.1 ม. 4/1
ต. 3.1 ม. 4/1
ต. 4.1 ม. 4/1
ต. 4.2 ม. 4/1
รวม 12 ตัวชี้วดั

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

ต. 1.1 ม. 4/4

สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
6. ความสามารถในการสื่ อสาร
7. ความสามารถในการคิด
8. ความสามารถในการแก้ปัญหา
9. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
10. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษระอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มิจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ญ 30261
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 120 ชัว่ โมง
จานวน 3 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1
…………………………………………………………………………………………………...………
เข้าใจคาสั่ง และคาขอร้องที่ฟังหรื ออ่านในสถานการณ์ใกล้ตวั สะกดคา อ่านออกเสี ยงคา
ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่านออกเสี ยง เข้าใจคา กลุ่มคาและประโยคที่ฟังหรื ออ่านโดยถ่ายโอน
เป็ นภาพหรื อสัญลักษณ์ เข้าใจประโยค บทสนทนา หรื อนิ ทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ
ในการพูดสื่ อสารระหว่างบุคคล ออกคาสั่ง พูดขอร้อง พูดขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอก
ความรู ้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆใกล้ตวั หรื อกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่ องใกล้ตวั ด้วยท่าทาง ภาพ คาและข้อความสั้น ๆ นาเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่ฟังหรื ออ่าน
เข้าใจรู ปแบบพฤติกรรมและการใช้ถอ้ ยคา สานวนง่ายๆ ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและนาไปใช้อย่างเหมาะสม รู ้จกั และเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่ องเสี ยง
ตัวอักษร สระ พยัญชนะ คา วลีและประโยคง่ายๆ เข้าใจคา กลุ่มคาภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่น ฟัง / พูด ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวบรวม
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตวั
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสาร เห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น นาความรู ้ไป
ใช้ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั
3 ใฝ่ เรี ยนรู
4 มุ่งมัน่ ในการทางาน
5 มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ญ 30262
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2
เวลา 120 ชัว่ โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
จานวน 3 หน่วยกิต ภาคเรี ยนที่ 2

------------------------------------------------------------------------------------เข้าใจคาสั่ง คาขอร้องและคาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังหรื ออ่านในสังคมรอบตัว สะกดคา อ่านออกเสี ยง
คา กลุ่มคา ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสี ยง เข้าใจประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังหรื ออ่านโดยถ่ายโอนเป็ นภาพหรื อสัญลักษณ์และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพ หรื อ
สัญลักษณ์เป็ นประโยคหรื อข้อความสั้น ๆ เข้าใจประโยค บทสนทนา เรื่ องสั้นหรื อนิ ทานง่ายๆ ที่ฟังหรื อ
อ่าน ใช้ภาษาง่าย ๆในการพูด / เขียนโต้ตอบในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ออกคาสั่ง พูดขอร้อง ขออนุญาต
แสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อนและครอบครัว บอกความรู ้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆใกล้ตวั หรื อกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั ด้วยข้อความสั้น ๆ นาเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ใกล้
ตัวตามที่ฟังหรื ออ่าน เข้าใจรู ปแบบพฤติกรรมและการใช้ถอ้ ยคา สานวนง่ายๆ ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใช้อย่างเหมาะสม เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย
ในเรื่ องเสี ยงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยคและข้อความง่ายๆ เข้าใจคา กลุ่มคาภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด / การเขียน ฟัง / พูด ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่ อสาร สื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิตามสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสาร เห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1 ความสามารถในการสื่ อสาร
2 ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน

