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ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สาระที ่1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อยา่งมี
เหตุผล 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 

ค าสั่ง  ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงในการ
ท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  การประดิษฐ ์ การใชย้า/
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  
หรือการใชอุ้ปกรณ์  
-   ค  าสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it 

again/ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  
a/an…/ Go to the window and open it./ Take 
out the book, open on page ๑๗ and read it./ 
Don’t go over there./ Don’t be late.     etc. 

  -   ค าขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a  
dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you …?           etc. 

-   ค  าแนะน า เช่น You should read everyday./ 
Think before you speak./  ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นการ
เล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./  Finish.        etc.  

-   ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 
-   ตวัเช่ือม (connective words) เช่น First,… 

Second,…Third,… Next,… Then,… 
Finally,…         etc. 

 2. อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ  ถูกตอ้ง
ตาม หลกัการอ่าน   

ขอ้ความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง  
การใชพ้จนานุกรม   
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1  -  การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า  
-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่า ในประโยค 

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
 

 3. เลือก/ระบุประโยคและขอ้ความ  
ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  
(non-text information) ท่ีอ่าน    

ประโยค หรือขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและ
สวสัดิการ  การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
ภาษา และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 
วงค าศพัทส์ะสมประมาณ 1,400-1,550 ค  า (ค าศพัท์
ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล สถานท่ี
ต่างๆ โดยใช ้Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity words เช่น  
many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ 
few/ a little/ little       etc. 

 4.  ระบุหวัขอ้เร่ือง (topic) ใจความ
ส าคญั (main idea) และตอบค าถาม
จากการฟังและอ่าน บทสนทนา 
นิทาน และเร่ืองสั้น   

บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และเร่ืองจากส่ือ
ประเภทต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุ
โทรทศัน์ เวบ็ไซด ์ 
การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความส าคญั 
รายละเอียดสนบัสนุน 
ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร อยา่งไร ท าไม ใช่หรือไม่  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question   
     etc.     
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1  -  Tenses : present simple/ present continuous/  
past simple/ future simple      etc.     

-   Simple sentence/ Compound sentence         
      

ม.2 
 

1. ปฏิบติัตามค าขอร้อง  ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 

ค าขอร้อง  ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น  
การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  การประดิษฐ ์  
การใชย้า/สลากยา การบอกทิศทาง  การใชอุ้ปกรณ์ 
-    Passive Voice ท่ีใชใ้นโครงสร้างประโยคง่ายๆ 

เช่น  is/are + Past Participle 
-    ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ 

before/ after      etc. 
-   ตวัเช่ือม (connective words) เช่น First,… 

Second,… Third,… Fourth,… Finally,…        
etc. 

 
 2. อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว 

ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น  ๆ
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   

ขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง  
การใชพ้จนานุกรม  
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
 - การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า  

-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
 - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่า ในประโยค 

-  การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
 

 3. ระบุ/เขียนประโยค  และขอ้ความ ให้
สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบ ต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
 

ประโยค หรือขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและ 
สวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ 
อาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
ภาษา และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเป็นวง 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2   ค  าศพัทส์ะสมประมาณ 1,750 – 1,900 ค  า   
(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
 การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ี 
ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมาย  
กราฟ แผนภูมิ แผนผงั ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ  
บุคคล สถานท่ีต่างๆ โดยใช ้ Comparison of  
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, although/  
Quantity words เช่น many/ much/ a lot of/ lots of/  
some/ any/ a few/ few/ a little/ little      etc. 
 

 4. เลือกหวัขอ้เร่ือง  ใจความส าคญั                
บอกรายละเอียดสนบัสนุน 
(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน  
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง
ง่ายๆ ประกอบ 

-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  การให้
เหตุผล และการยกตวัอยา่ง  เช่น I think…/ I 
feel…/ I believe… 
-   ค  าสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ 

because/ so/ before/after  
-   ตวัเช่ือม (connective words) First,… Next,…  

After,… Then,… Finally,…      etc. 
-   Tenses:  present simple/ present continuous/ 

present perfect/ past simple/ future tense     
etc.     

-   Simple sentence/Compound sentence           
    

ม.3 
 

1. ปฏิบติัตามค าขอร้อง  ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย ใน
การประดิษฐ ์ การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  
การใชอุ้ปกรณ์  
-   Passive Voice ท่ีใชใ้นโครงสร้างประโยคง่ายๆ 

เช่น  is/are + past participle 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3  -   ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ 
before/ after/ because      etc. 

-   ตวัเช่ือม (connective words) เช่น First,…  
Second,…Third,… Fourth,… Next,… 
Then,… Finally,…      etc. 

 2. อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา 
และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน   

ขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง  
การใชพ้จนานุกรม  
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ย
ค า  สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 

-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่า ในประโยค 

-  การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
 

 3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ  ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค 
และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน  
 

ประโยค ขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม 
เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ 
การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   
การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นวงค าศพัท์
สะสมประมาณ  1,400 – 1,550  ค  า (ค าศพัท ์        
ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล 
สถานท่ีต่างๆ  โดยใช ้Comparison of adjectives/ 
adverbs/ Contrast : but, although/ Quantity words 
เช่น  many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a 
few/ few/ a little/ little       etc. 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 4. เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั  รายละเอียดสนบัสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
และอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุ
โทรทศัน์  เวบ็ไซดบ์นอินเทอร์เน็ต 
ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร อยา่งไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question    
    etc.     
ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  การให้
เหตุผลและการยกตวัอยา่ง เช่น I think…/ I feel…/ 
I believe…/ I agree/disagree…/ I don’t 
believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    ค าสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ 

because/ so/ before/ after     etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ someone/ 

anyone/ everyone/ one/ ones     etc. 
-   Tenses : present simple/ present continuous/ 

present perfect/ past simple/ future tense    etc. 
-   Simple sentence/ Compound sentence/ Complex  
     sentence 

ม. 4 - 6 
 

1. ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือ 
การใชง้านต่างๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 

ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง  ค  าอธิบาย  ค  าบรรยาย เช่น 
ประกาศเตือนภยัต่างๆ  ยาและการใชย้า การใช้
อุปกรณ์และส่ิงของ  การสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต  
-    Modal verb : should/ ought to/ need/ have to/ 

must+ verb ท่ีเป็น infinitive without to เช่น 
You should have it after  meal. (Active Voice) 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - 6  /The doses must be divided. (Passive Voice) 
-   Direct/Indirect Speech 
-   ค าสันธาน (conjunction) and/ but/ or/ so/ not 

only…but also/ both…and/ as well as/ after/ 
because    etc. 

-   ตวัเช่ือม (connective words) เช่น First,… 
Second,… Third,… Fourth,… Next,… 
Then,… Finally,…      etc. 

 2. อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ
บทละครสั้น (skit) ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน   
 

ขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ 
บทละครสั้น 
การใชพ้จนานุกรม  
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า   
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 

-   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่า ในประโยค 

-   การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
-   การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

 3. อธิบายและเขียนประโยค 
และขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค 
และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 

ประโยคและขอ้ความ 
การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผงั กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง อกัษรยอ่ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ดว้ย
การพดูและการเขียนอธิบาย โดยใช ้Comparison 
of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although, 
however, in spite of…/ Logical connectives เช่น  
caused by/ followed by/ consist of.       etc. 
 

 4. จบัใจความส าคญั  วเิคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองท่ีเป็น
สารคดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี 
การจบัใจความส าคญั  การสรุปความ การ
วเิคราะห์ความการตีความ 
การใช ้skimming/scanning/guessing/context clue 
ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  การให้ 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - 6  เหตุผลและการยกตวัอยา่ง เช่น  I believe…/ I 
agree with… but…/  Well, I must say…/ What 
do you think of /about…?/I think/don’t think…?/ 
What’s your opinion about…?/ In my opinion…/ 
-  if clauses 
-  so…that/such…that 
-  too to…/enough to… 
-  on the other hand,… 
-  other (s)/another/the other (s) 
-  ค าสันธาน (conjunctions) because/and/so/but/  
   however/because of/due to/owing to       etc. 
-  Infinitive pronouns : some, any, someone, 

anyone, everyone, one, ones      etc. 
-  Tenses : present simple/present continuous/ 
    present perfect/past simple/future tense   etc. 
-  Simple sentence/Compound sentence/Complex  

sentence               
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สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.2   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก 
     และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. สนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พดูแทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน ประโยค/
ขอ้ความ   ท่ีใชแ้นะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคล
ใกลต้วั และส านวนการตอบรับ  การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวนั  

 2. ใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า และ 
ค าช้ีแจง ตามสถานการณ์ 

ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง  

 3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ   
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would you 
like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but…         etc. 

 4. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

ค าศพัท ์ ส านวน ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้น
การขอและใหข้อ้มูล และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน   
 

 5. พดูและเขียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั 
เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  กิจกรรมต่างๆ  
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ 
อยา่งเหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และใหเ้หตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ   มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดงั ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวติประจ าวนั เช่น 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1  Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations. 
I like… because… / I love…because…/ 
I feel… because… 
I think…/ I believe…/ I agree/disagree… 
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!   
etc. 

ม. 2 1. สนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั
อยา่งเหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พดูแทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน ประโยค/
ขอ้ความ  ท่ีใชแ้นะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคล
ใกลต้วั และส านวนการตอบรับ  การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั  

 2. ใชค้  าขอร้อง  ใหค้  าแนะน า  
ค าช้ีแจง และค าอธิบายตาม
สถานการณ์ 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย  

 3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need… / 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./  
Certainly./ Yes, of course./ Sure.  / Go right 
ahead./   
Need some help?/ What can I do to help?/  
Would you like any help?/ I’m afraid…/  
I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc. 
 

 4. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่ง
เหมาะสม 

ค าศพัท ์ ส านวน ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้น
การขอและใหข้อ้มูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน   
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 5. พดูและเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง 
เหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และใหเ้หตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ      มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดงั ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวติประจ าวนั เช่น   
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on… 
/ I like…because…/ I love…because…/ I feel… 
because…/ I think…/ I believe…/ I agree/ 
disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ I don’t 
believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc. 

ม.3 1. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองต่างๆใกลต้วั 
สถานการณ์  ข่าว  เร่ืองท่ีอยูใ่นความ
สนใจของสังคมและส่ือสารอยา่ง
ต่อเน่ืองและเหมาะสม  

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พดูแทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน  การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั การสนทนา/เขียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและบุคคลใกลต้วั  สถานการณ์  ข่าว 
เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจในชีวิตประจ าวนั    

 2. ใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า  
ค าช้ีแจง และค าอธิบายอยา่งเหมาะสม 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง  ค  าอธิบาย ท่ีมีขั้นตอน
ซบัซอ้น 

  3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would you 
like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but…         etc. 
 

 4. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน
อยา่งเหมาะสม 
 

ค าศพัท ์ ส านวน ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้น
การขอและใหข้อ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน   
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 5. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั 
เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และใหเ้หตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ    มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดงั ดี  ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวติประจ าวนั เช่น  
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 
on... / I like…because…/ I love… because… / 
 I feel… because…I think…/ I believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like…   
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          
etc. 

ม.4 - 6 1. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆ     ใกล้
ตวั ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว / 
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม และส่ือสาร  
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พดูแทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน  การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั การสนทนา/เขียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและบุคคลใกลต้วั  ประสบการณ์  
สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม 
 

 2. เลือกและใชค้  าขอร้อง ให้ค  าแนะน า  
ค  าช้ีแจง ค าอธิบาย    อยา่งคล่องแคล่ว 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง  ค  าอธิบาย ท่ีมี
ขั้นตอนซบัซอ้น 
 

 3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  
เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม   

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/Would you please…?Yes,../ 
Please do. / Certainly./ Yes, of course./Sure./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would you 
like any help?/ If you like I could…/ What can I 
do to help?/ Would you like any help?/ Would 
you like me to help you?/ If you need anything, 
please…/ Is there anything I can do?/ I’ll do it for 
you./ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…            
etc. 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - 6 4. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่าน
อยา่งเหมาะสม 

ค าศพัท ์ ส านวน ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการ
ขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย   เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่าน 

 5. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั 
เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และใหเ้หตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ   มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดงั ดี   ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวติประจ าวนั เช่น 
Nice./Very nice./Well done!/Congratulations on.. 
I like… because…/ I love… because…/  
I feel… because…/I think…/I believe…/ 
I agree/disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ 
I don’t believe…/I have no idea…/ Oh no!          
etc. 
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สาระที ่1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยการพดู 
    และการเขียน 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบั
ตนเอง    กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม   ใกล้
ตวั 

ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการบรรยายเก่ียวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์  ส่ิงแวดลอ้ม 
ใกลต้วั เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนงัสือ 
การท่องเท่ียว      

 2. พดู/เขียน สรุปใจความส าคญั/ 
แก่นสาระ(theme) ท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความ
สนใจของสังคม 

การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระ การวเิคราะห์
ความเร่ือง/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
 

 3. พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆ   ใกล้
ตวั พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประกอบ
เก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ  ใกลต้วั 
 

ม.2 1. พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง   
กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์    ท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม เช่น  การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟัง
เพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
 

 2. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/ 
แก่นสาระ หวัขอ้เร่ือง (topic) ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ือง   
การวเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความ
สนใจ  เช่น ประสบการณ์  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี 
เพลง  
 

 3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
 

การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประกอบ
เก่ียวกบักิจกรรม  เร่ืองต่าง ๆ  ใกลต้วั และ
ประสบการณ์ 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

23 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เร่ือง/ 
ประเด็นต่างๆ     ท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

การบรรยายเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์/ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่น
กีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนงัสือ การ
ท่องเท่ียว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

 2. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/ 
แก่นสาระ  หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/ 
สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของ
สังคม 

การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ือง   
การวเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง  

 3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อมทั้งใหเ้หตุผล
ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็น และการใหเ้หตุผล
ประกอบเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ 

ม.4-6 1. พดูและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความ
สนใจของสังคม 

การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นท่ีอยูใ่นความ
สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร์ การ
ฟังเพลง  การเล้ียงสัตวก์ารอ่านหนงัสือ การ
ท่องเท่ียว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ   
    

 2. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/ 
แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 
 

การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระ  
การวเิคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

 3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ ทั้งในทอ้งถ่ิน  สังคม  และ
โลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 
 

การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและ
ยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน  สังคม  และโลก 
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สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบักาลเทศะ  

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1.ใชภ้าษา  น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย   การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ   การพดู
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   
การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 2. บรรยายเก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั 
ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 3. เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วนัขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่   
วนัวาเลนไทน์     

ม.2 1. ใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  
การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ การพดูขณะแนะน า
ตนเอง  การสัมผสัมือ  การโบกมือ  การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. อธิบายเก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั  
ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั  ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 3. เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วนัขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่   
วนัวาเลนไทน์     
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. เลือกใชภ้าษา  น ้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม   และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

การเลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย   การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ  การพดู 
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   
การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. อธิบายเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู ่   
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

ชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจา้ของภาษา  

 3. เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วนัขอบคุณพระเจา้ วนัคริสต์มาส  วนัข้ึนปีใหม่   
วนัวาเลนไทน์     

ม.4-6 1. เลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  
โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   

การเลือกใชภ้าษา  น ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา  ระดบัของภาษา  มารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  
ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ 
การพดูขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ การโบก
มือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าว
อวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. อธิบาย/อภิปรายวถีิชีวิต ความคิด  
ความเช่ือ    และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

วถีิชีวติ  ความคิด  ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจา้ของภาษา  

 3. เขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน/เร่ืองจาก
ภาพยนตร์ บทบาทสมมุติ  ละครสั้น  วนัขอบคุณ
พระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่   
วนัวาเลนไทน์      

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

26 

สาระที ่2   ภาษาและวฒันธรรม  

มาตรฐาน ต 2.2   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั
ภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  การใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอน  และการล าดบัค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทย 
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาล    งานฉลอง  
วนัส าคญั และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาล  
งานฉลอง  วนัส าคญั และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ม.2 1. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
ของเจา้ของภาษากบัของไทย  การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอนและการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย   
 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 

ม.3 1. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการ
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด
ต่าง ๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทย  การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

27 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 2. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย และน าไปใช้
อยา่งเหมาะสม 
 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
การน าวฒันธรรมของเจา้ของภาษาไปใช ้

ม.4 - 6 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ 
ส านวน  ค  าพงัเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 

การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
โครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน ค าพงัเพย 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 2. วเิคราะห์/อภิปราย ความเหมือน
และความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ 
ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทยและน าไปใชอ้ยา่งมี
เหตุผล 
 

การวเิคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษากบัของไทย  การน าวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษาไปใช ้
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สาระที ่3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

มาตรฐาน ต 3.1   ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานใน
การพฒันา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ 
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 
 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ม.2 1.  คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ 
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 
 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ม.3 1.  คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ 
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ม.4 - 6 1. คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอ
ดว้ยการพดูและการเขียน 
 

การคน้ควา้/การสืบคน้ การบนัทึก การสรุป  การ
แสดงความคิดเห็น และน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
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สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา  
 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและ
สถานศึกษา 

ม.2 1. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน สถานศึกษา และชุมชน  
 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน 

ม.3 1. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 

ม.4 - 6 1. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  
 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน  และสังคม 
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สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต 4.2   ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ ความรู้/ขอ้มูลต่าง ๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

ม.2 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ รวบรวมและสรุปความรู้/
ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 2.  เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร ของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน         
เช่น การท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน        
การท าแผน่ปลิว ป้ายค าขวญั ค าเชิญชวนแนะน า
โรงเรียน  การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน
เป็นภาษาองักฤษ    
 

ม.3 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/
ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 2. เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน เช่น การท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน า
โรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน การท าแผน่ปลิว    
ป้ายค าขวญั   ค  าเชิญชวนแนะน า   โรงเรียนและ
สถานท่ีส าคญัในชุมชนและทอ้งถ่ิน การน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน    
เป็นภาษาองักฤษ     
 

ม.4-6 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ขอ้มูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 2. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  
ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และ
ทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ  

การใชภ้าษาองักฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน/
ประเทศชาติ  เช่น  การท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน า
โรงเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ  การท าแผน่
ปลิว ป้ายค าขวญั  ค  าเชิญชวนแนะน าโรงเรียน 
สถานท่ีส าคญัในชุมชนและทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ  
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน  ชุมชน  
ทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติเป็นภาษาองักฤษ     
 

 

 

 

 


