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คุณภาพผู้เรียน 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

  ปฏิบติัตามค าขอร้อง  ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว 
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้ นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ /เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก /ระบุหัวขอ้เร่ือง ใจความส าคญั รายละเอียด
สนบัสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  ใช้ค  าขอร้อง ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย ใหค้  าแนะน าอยา่งเหมาะสม  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ   เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย   อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอยา่งเหมาะสม 

  พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง   ประสบการณ์   ข่าว /เหตุการณ์ /เร่ือง /ประเด็นต่างๆ  
ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั /แก่นสาระ หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
เร่ือง /ข่าว /เหตุการณ์ /สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ   

  เลือกใช้ภาษา  น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา   อธิบายเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความ
เห มือนและความแตกต ่า ง ร ะหว า่ ง ชี วิ ตคว าม เ ป็นอยู่ แ ล ะว ัฒนธรรมของ เ จ้ า ของภาษากับ 
ของไทย และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

   ค้นควา้  รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก 
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม   
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  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม  และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 

  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  ส่ือสารตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม   เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีภายในวงค าศพัทป์ระมาณ 2,100 -2,250 ค  า (ค  าศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) 

  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ  
ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

  ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน  
อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้ นถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   อธิบาย
และเขียนประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือ
ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม เ รี ย ง รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  สั ม พั น ธ์ กั บ ป ร ะ โ ย ค แ ล ะ ข้ อ ค ว า ม ท่ี ฟั ง ห รื อ อ่ า น  
จบัใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ือง 
ท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

  สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์  
ข่าว /เหตุการณ์   ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  เลือกและใชค้  าขอร้อง 
ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และใหค้  าแนะน า  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   พูดและเขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง /ประเด็น /ข่าว/
เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 

  พูดและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง /ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในทอ้งถ่ิน สังคม และโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

  เลือกใช้ภาษา  น ้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ
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ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา   เขา้ร่วม  แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม
อยา่งเหมาะสม 

  อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน  ค  าพงัเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   วิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถี
ชีวติ ความเช่ือ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย และน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล   

  คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  
และสังคม 

  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ /คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ /ขอ้มูลต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  ข่าวสาร 
ของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  ส่ือสารตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนนัทนาการ 
สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ -3,600 - 3,750  ค  า (ค าศพัทท่ี์มี
ระดบัการใชแ้ตกต่างกนั) 

  ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา  ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


