
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

42 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ20201    ภาษาจีน 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 , 2         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  และหลกัการใช ้ สัทอกัษร
ไดถู้กตอ้ง    สามารถการอ่านออกเสียง สัทอกัษร  กลุ่มค าและประโยคสั้น ๆ ไดถู้กตอ้งชดัเจน ตามหลกัการ
ออกเสียง  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลโดยใชส่ื้อนวตักรรม ในการส่ือสารเพื่อแสดงความตอ้งการ
ของตนและส่ิงต่าง ๆ รอบตวั    ใชถ้อ้ยค าง่าย ๆ ในการปฏิสัมพนัธ์ การเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งเสียงสระ 
พยญัชนะ ค า วลี ประโยคและขอ้ความ ระหวา่งวฒันธรรมจีนและวฒันธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาจีน  เขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และน าเร่ืองการออมน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้

 2.  ใชค้  าศพัทภ์าษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง พดู อ่านเขียนได ้

 3.  รู้และเขา้ใจความแตกต่างและเหมือนวฒันธรรมไทย จีน 

 
รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

43 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ20202    ภาษาจีน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 , 2         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  และหลกัการใช ้ สัทอกัษร
ไดถู้กตอ้ง    สามารถการอ่านออกเสียง สัทอกัษร  กลุ่มค าและประโยคสั้น ๆ ไดถู้กตอ้งชดัเจน ตามหลกัการ
ออกเสียง โดยส่ือสารภาพและอธิบายไดจ้ากบทสนทนาสั้นๆ ท่ีมีภาพประกอบนิทานและบทสนทนาสั้น ๆ 
ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือนวตักรรม ในการส่ือสารเพื่อแสดงความ
ตอ้งการของตนและส่ิงต่าง ๆ รอบตวั    ใชถ้อ้ยค าง่าย ๆ ในการปฏิสัมพนัธ์ รู้จกัขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เทศกาลงานฉลองของจีน      การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยคและ
ขอ้ความ ระหวา่งวฒันธรรมจีนและวฒันธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน  เขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง และน าเร่ืองการออมน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้

 2.  ใชป้ระโยคภาษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง พดู อ่านเขียนได ้

 3.  รู้และเขา้ใจความแตกต่างและเหมือนวฒันธรรมไทย จีน 

 4.  เขียนอกัษรจีนตามล าดบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

44 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ20203    ภาษาจีน 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 , 3         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ใกลต้วั การอ่านออกเสียงสัท
อกัษร   ค  า    กลุ่มค า ประโยคได้ถูกตอ้งคล่องแคล้วชัดเจน     และเขา้ใจหลกัการใช้สัทอกัษรได้ถูกตอ้ง    
หลักการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ รอบตวั วิธีการเรียนภาษาจีน   
ขอ้มูลกิจวตัรประจ าวนั กิจกรรมทางภาษา    ความแตกต่างระหวา่งภาษาจีน กบัภาษาไทยในเร่ือง เสียง สระ 
พยญัชนะ ค า วลี ประโยค และขอ้ความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 
ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค าท่ีเก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ เขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และน าเร่ืองการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้
 2.  เขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียน 
 3.  ใชป้ระโยคภาษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง  พดูอ่านเขียนได ้
 4.  เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างและเหมือนวฒันธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพดูและเขียนได ้
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

45 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ20204    ภาษาจีน 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 , 3         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ใกลต้วั การอ่านออกเสียงสัท
อกัษร   ค  า    กลุ่มค า ประโยคได้ถูกตอ้งคล่องแคล่วชัดเจน     และเขา้ใจหลกัการใช้สัทอกัษรได้ถูกตอ้ง    
หลกัการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า   ให้ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ  รอบตวั วิธีการเรียนภาษาจีน   
ขอ้มูลกิจวตัรประจ าวนั กิจกรรมทางภาษา    ความแตกต่างระหวา่งภาษาจีน กบัภาษาไทยในเร่ือง เสียง สระ 
พยญัชนะ ค า วลี ประโยค และขอ้ความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 
ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค าท่ีเก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ เขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และน าเร่ืองการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้
 2.  เขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียน 
 3.  ใชป้ระโยคภาษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง  พดูอ่านเขียนได ้
 4.  เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างและเหมือนวฒันธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพดูและเขียนได ้
 6.  ใชป้ระโยคสนทนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได ้
 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

46 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ20205    ภาษาจีน 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 อ่าน   เขียน   สัทอกัษรโดยออกเสียงสระ   กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง  เขียนอกัษรจีน
ถูกตอ้งตามหลกัการเขียน  ใชท้กัษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อ่าน   ค  าอธิบาย   บทสนทนา   ขอ้ความท่ีเป็น
ความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
แลกเปล่ียนน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร   ใชป้ระโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใชส่ื้อความหมายตามบริบทต่าง ๆ 
ในการสนทนา   ทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เขา้ใจ   ตีความ   ต่อขอ้ความ   ขอ้มูล   เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอ่าน   เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้

 2.  เขียนอกัษรจีนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียน 

 3.  ใชภ้าษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง   พดู   อ่าน   เขียน   ไดถู้กตอ้งตามหลกั 

 4.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอกัษรจีนไดถู้กตอ้ง 

  

 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

47 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ20206    ภาษาจีน 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 อ่าน   เขียน   สัทอกัษรโดยออกเสียงสระ  กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง    ใช้ทกัษะ
ภาษาจีนในการฟัง   พดู    อ่าน   เขียน    ค  าอธิบาย   บทสนทนา    ขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็น  ความ
เรียง ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โตต้อบใช้ประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ท่ีใชส่ื้อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และ
ใช้ประโยคง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง    รู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา    เขา้ใจ   ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นต่อขอ้ความ   ข้อมูล   เก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ    และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้

2.  เขียนอกัษรจีนไดถู้กตอ้งตามตามหลกัการเขียน 

3.  ใชป้ระโยคสนทนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได ้

4.  รู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทย - จีน 

5.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอกัษรจีนไดถู้กตอ้ง 

  

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

48 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ20201    ภาษาญี่ปุ่น 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง  พูด  อ่านออกเสียงและเขียนตวัอกัษรฮิรางานะ   เคร่ืองหมายﾞ（ てんてん） และ  ゜ （ まる） เสียง  
ん เสียงกกั   เสียงยาว   เสียงควบ  ตวัเลข  เขียนค า  กลุ่มค า  ประโยค  และขอ้ความสั้น ๆ   บทสนทนา    ค  า
ทกัทาย   ค  าศพัท์   ส านวนต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน     ในชีวิตประจ าวนั   การแนะน าตนเองและผูอ่ื้น  การ
ตอบรับหรือปฏิเสธ   บอกความชอบ    ไม่ชอบ    ขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจน
เข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้รูปประโยค   ตามโครงสร้างไวยากรณ์
พื้นฐานท่ีเป็นทางการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบับุคคล   กาลเทศะและ             วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
             1. พดูทกัทาย ส านวนเบ้ืองตน้ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

             2. อ่านเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะได ้

             3. แนะน าตนเองและผูอ่ื้นได ้
             4. บอกความชอบไม่ชอบได ้

             5. นบัเลข 1-100 ได ้

         
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

49 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ20202    ภาษาญี่ปุ่น 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่านออกเสียงและเขียนตวัอกัษรคาตาคานะ   ค  าศพัท์ ท่ีใช้ตวัอกัษรคาตาคานะ   การใช้
ตวัอกัษรคาตาคานะ   การเขียนค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ    อ่าน   เขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนั
จิเบ้ืองตน้ท่ีปรากฏในบทเรียน   พูดโตต้อบดว้ยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ  พูดและเขียนให้ขอ้มูล   แลกเปล่ียน ขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง   เพื่อน   ครอบครัว   และเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั  วนัเดือนปี  บอกส่ิงท่ีมีอยู ่  แนะน าสถานท่ีต่าง 
ๆ อยา่งง่าย ๆ  เขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน    รู้
และเขา้ใจวฒันธรรมของเจ้าของภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบับุคคล  กาลเทศะและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านเขียนตวัอกัษรคาตาคานะได ้
2. แนะน าสถานท่ีได ้
3. ถามหาสถานท่ีได ้
4. บอกวนัเดือนปีได ้ 

 

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

50 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ20203    ภาษาญี่ปุ่น 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่านและเขียนเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน   ช่ือวิชา   ตารางเรียน  การบอกเวลา
ค ากริยา   จุดเร่ิมตน้   ส้ินสุดในการท ากิจกรรม   ค  าบ่งช้ี    พูดคุยเก่ียวกบัการเดินทาง    ยานพาหนะท่ีใช้
ผูก้ระท ากริยาร่วม    วิธีการในการเดินทาง    การบอกจ านวนเวลา    เทศกาล   วนัส าคญัของชาวญ่ีปุ่น อ่าน   
เขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนัจิเบ้ืองตน้ท่ีปรากฏในบทเรียน    พูดโตต้อบดว้ยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ โดย
ใชถ้อ้ยค า   น ้าเสียงและกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของงภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่าน   เขียนตวัอกัษรคนัจิท่ีเรียนได้ 
 2. บอกเวลาได ้

 3. บอกกิจกรรมท่ีท าในโรงเรียนได ้  
 4. พดูคุยเก่ียวกบัวธีิการเดินทางไปโรงเรียนได ้

 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

51 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ20204    ภาษาญี่ปุ่น 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่านและเขียนเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั    สถานท่ีท ากริยา ค าบอกความถ่ีในการกระท า 
การบอกจ านวนเวลาท่ีใชใ้นการท ากริยาต่าง ๆ   การช้ือขายสินคา้  ลกัษณะนาม   ค  าคุณศพัท ์ บอกลกัษณะ
และคุณสมบติัของส่ิงของต่าง ๆ  อ่าน   เขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนัจิเบ้ืองตน้ท่ีปรากฏในบทเรียน   
พดูโตต้อบ  ดว้ยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ใหข้อ้มูลแลกเปล่ียน   ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   เพื่อน ครอบครัว   และเร่ืองต่าง 
ๆ ใกลต้วั   อ่านขอ้ความท่ีเป็นความเรียงอยา่งง่าย ๆ เขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน    รู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจ้าของภาษา น าไปใชไ้ด้เหมาะสมกบับุคคล   
กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่าน   เขียนตวัอกัษรคนัจิท่ีเรียนได ้

 2. พดูคุยเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนัได ้

 3. ช้ือของและสั่งของได ้

 4. บอกลกัษณะนาม   จ  านวน   คุณสมบติัของส่ิงของได ้

 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

52 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ20205    ภาษาญี่ปุ่น 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พดู   อ่านและเขียนตวัประโยคเก่ียวกบักิจกรรมท่ีกระท าในวนัหยุด    ประโยคชกัชวนการตอบ
รับปฏิเสธค าชกัชวน    บอกเล่าความรู้สึกต่อส่ิงท่ีไดก้ระท า    พูดคุยเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว จ านวนพี่
นอ้ง   ค  ากริยารูปพจนานุกรม   การบอกความสามารถ   อายุ   การด าเนินชีวิตประจ าวนั   ส านวน   บอกการ
เจบ็ป่วย   อ่าน   เขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนัจิเบ้ืองตน้ท่ีปรากฏในบทเรียนจบัใจความส าคญัและ
ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านและฟังไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    เขา้ใจภาษาท่าทาง ในการส่ือสารตามสถานการณ์
ต่าง ๆ   ตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีเรียน    รู้และเขา้ใจวฒันธรรม ของเจา้ของภาษา    น าไปใชใ้นการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบับุคคล   กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่าน   เขียนตวัอกัษรคนัจิท่ีเรียนได้ 
 2. ชกัชวนท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้
 3. พดูคุยเก่ียวกบัส่ิงท่ีท ามาและบอกความรู้สึกต่อส่ิงนั้นได ้
 4. พดูคุยเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัวได ้ 
 5. บอกการเจบ็ป่วยและขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเจบ็ป่วยอยา่งง่าย ๆ ได ้
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

53 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ20206    ภาษาญี่ปุ่น 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่านและเขียนตวัประโยคการใช้ค  าขอร้อง   การขอและเสนอ   ตอบรับ   ปฏิเสธการร้อง
ขอ   บอกเหตุผล   เคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชใ้นการกระท ากริยา   การอธิบายเส้นทางในการ เดินทาง   ถามและ
บอกทาง    พูดคุยเก่ียวกบัรูปร่าง   หนา้ตา   ลกัษณะนิสัยและงานอดิเรก   อ่าน   เขียนและเขา้ใจความหมาย
ตวัอกัษรคนัจิท่ีปรากฏในบทเรียน    พูดโตต้อบดว้ยค าประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน   แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง   เพื่อน   ครอบครัวและเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัวในสังคม    เข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว   รู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบับุคคล   กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่าน   เขียนตวัอกัษรคาตาคานะได ้
 2. บอกและขอ้ร้องใหผู้อ่ื้นกระท าอะไรใหไ้ด้ 
 3. ตอบรับและปฏิเสธค าขอได ้

 4. ถามและบอกทางได ้

 5. บอกรูปร่าง  หนา้ตา   ลกัษณะนิสัยและงานอดิเรกของเพื่อนได ้
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

54 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ21201     องักฤษเพือ่การส่ือสาร 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 เป็นรายวิชาท่ีแนะน าและช่วยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจการใชท้กัษะเพื่อการส่ือสารทางภาษา    โดยผา่น
กิจกรรมการเรียนรู้ทางดา้นการฟัง   การพดู   การอ่านและการเขียน    นกัเรียนเรียนรู้ดา้นการออกเสียง   หลกั
ไวยากรณ์   การใช้ระดบัเสียงค าพูด   การเน้นเสียง   และการใช้จงัหวะเสียงเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 การเรียนรู้ผา่นงานและกิจกรรม   แบบฝึกหดัจะเสริมสร้างความเขา้ใจ   การเรียนรู้ภาษาท่ีเหมาะสม
กบัระดบัความเขา้ใจ   การเรียนรู้ผา่นหวัขอ้เร่ืองหลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ดา้นการอ่าน   นกัเรียนเรียนค าศพัท์จากส่ือเรียนรู้หลากหลาย   เช่น   หนงัสือพิมพ ์  โปสเตอร์   
ภาพยนตร์   และขอ้มูลต่าง ๆ 
 2.  ดา้นการเขียน   นกัเรียนสามารถท าแบบฝึกโดยใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากส่ือต่าง ๆ 
 3.  ดา้นการฟัง   นกัเรียนฝึกการฟังดา้นขอ้มูลจากส่ือการฟังท่ีหลากหลายและเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน 
 4.  ดา้นการพดู   นกัเรียนสามารถออกเสียงและออกเสียงเพื่อสร้างความมัน่ใจในการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติจริง 
 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

55 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ21202     องักฤษเพือ่มัคคุเทศก์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 เป็นรายวิชาท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสในการฝึกภาษาองักฤษเพื่อการส ารวจ    และให้ขอ้มูล
เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัภูเก็ต    ศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์   
สนบัสนุนและส่งเสริมวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน    และเพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัคุณค่าของวฒันธรรม
และช่วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

 เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสารอย่างถูกตอ้งและคล่องแคล่วกบันักท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต   
นกัเรียนจะศึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้ต่าง ๆ ดา้นการท่องเท่ียว    ฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบเพื่อการเป็นผูน้ าท่ี
ดีในอนาคต   ซ่ึงจะเป็นผูส่้งเสริมและใหข้อ้มูลดา้นความรู้และวฒันธรรมแก่เยาวชนรุ่นต่อไป 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและจุดประสงคข์องการท่องเท่ียว 
 2.  ทราบและอธิบายขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์   วฒันธรรม   คุณค่าและเทศกาลของจงัหวดัภูเก็ต   และ
บริเวณใกลเ้คียง   เช่นเดียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง    นกัเรียนสามารถน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและน่าสนใจ 
 3.  นักเรียนใช้ค  าศพัท์เก่ียวกับการท่องเท่ียวในด้านการเขียนและการพูดได้อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว 
 4.  นกัเรียนสามารถเขา้ร่วมโครงงานดา้นการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินภูเก็ต   และสามารถปฏิบติัตนเป็น
มคัคุเทศกน์ าเท่ียวรอบตวัเมืองภูเก็ตได ้
 

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

56 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ21203     องักฤษอ่านเขียน 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัค าแนะน าด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   ยุทธศาสตร์
ส าหรับการอ่านเพื่อความคล่องแคล่ว    การเรียนรู้ค าศพัท์   การอ่านจบัใจความ    ศึกษาด้านการเขียน
ประโยคและเขียนบทความสั้น ๆ  พฒันาทกัษะในการอ่านส่ือดา้นต่าง ๆ   ฝึกการใชเ้ทคนิคเพื่อเขา้ใจค าศพัท์
ใหม่ ๆ   เรียนรู้ดา้นการใชห้ลกัไวยากรณ์เพื่อเขียนภาษาองักฤษอยา่งชดัเจนและส่ือความได ้   ฝึกการเขียน
รูปแบบประโยคและพฒันาการเขียนบทความ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  ใชย้ทุธศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อการศึกษาค าศพัท ์  การเพิ่มพนูค าศพัทแ์ละน ามาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.  แสดงการเลือกหนา้ท่ีของค าศพัทแ์ต่ละค ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  เขียนบทค าน าเพื่อส่งเสริมหวัเร่ือง   ความคิดหลกัและเขียนส่วนขยายเร่ืองได ้
 4.  เลือกอ่านบทอ่านท่ีเหมาะสมกบัระดบัชั้นได ้
 5.  ศึกษาวิจยัเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้  เช่น   อินเตอร์เน็ต   หรือส่ืออ่ืน ๆ  เพื่อพฒันาขอ้มูลดา้นการ
อ่านและการเขียน 

 6.  แสดงรูปแบบประโยคภาษาองักฤษแบบประโยคเดียว   ประโยคความรวมและพฒันาถึงประโยค
ความซอ้นได ้
 7.  น าเสนองานเขียนท่ีแสดงบทเร่ิมตน้และยอ่หนา้ท่ีสนบัสนุนเน้ือหา 
 8.  เขียนบทความดา้นการเล่าเร่ืองและบรรยายเน้ือหาได ้
 

รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

57 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ21204    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 เป็นรายวิชาท่ีแนะน าและช่วยให้นักเรียนได้เขา้ใจการใช้ทกัษะเพื่อการส่ือสารทางภาษาเพิ่มเติม    
เพื่อพฒันาและส่งเสริม    โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการฟัง   การพูด   การอ่านและการเขียน    
นกัเรียนเรียนรู้ด้านการออกเสียง   หลกัไวยากรณ์    การใช้ระดบัเสียง   ค  าพูด   การเน้นเสียงและการใช้
จงัหวะเสียงเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 การเรียนรู้ผา่นงานและกิจกรรม   แบบฝึกหดัจะเสริมสร้างความเขา้ใจ   การเรียนรู้ภาษาท่ีเหมาะสม
กบัระดบัความเขา้ใจ   การเรียนรู้ผา่นหวัขอ้เร่ืองหลากหลาย 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  ดา้นการอ่าน   นกัเรียนเรียนค าศพัท ์  จากส่ือเรียนรู้หลากหลาย   เช่น   หนงัสือพิมพ ์  โปสเตอร์   
ภาพยนตร์   และขอ้มูลต่าง ๆ 

 2.  ดา้นการเขียน   นกัเรียนสามารถท าแบบฝึก   โดยใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากส่ือต่าง ๆ 

 3.  ดา้นการฟัง   นกัเรียนฝึกการฟังดา้นขอ้มูลจากส่ือการฟังท่ีหลากหลายและเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน 

 4.  ดา้นการพดู   นกัเรียนสามารถออกเสียงและออกเสียงเพื่อสร้างความมัน่ใจในการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติจริง 
 

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

58 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ21205     องักฤษเพือ่มัคคุเทศก์ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 เป็นรายวิชาท่ีจดัท าเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศึกษาขอ้มูลด้านต่าง ๆ  ท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว    เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษ    เน้ือหาจะศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
จงัหวดัใกล้เคียงกบัภูเก็ต    ในเขตอนัดามนั  เช่น  จงัหวดัพงังา   และกระบ่ี    ศึกษาถึงปัญหาการท าลาย
สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลมาจากการท่องเท่ียวซ่ึงเยาวชนควรรับรู้    ตระหนกั    รับผิดชอบ    และเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 
 จากจุดประสงค์ดงักล่าว    รายวิชาน้ีไดถู้กออกแบบเพื่อครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวพนั    เพื่อส่งเสริม
ให้นกัเรียนไดใ้ช้ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้งดา้นการฟัง   การพูด   การอ่านและการเขียน    เพื่อสร้าง
ความตระหนกั   รับรู้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน    จุดประสงคข์องรายวิชาดงักล่าว
ยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นเจา้บา้นท่ีดีในอนาคต 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายขอ้มูลดา้นความหมายและเขตท่ีตั้งของบริเวณทอ้งถ่ินอนัดามนั 

 2.  นกัเรียนทราบและอธิบายขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์   วฒันธรรม   คุณค่าและเทศกาลของจงัหวดัภูเก็ต   
จงัหวดัพงังาและกระบ่ี   และบริเวณใกลเ้คียง   เช่นเดียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง    นกัเรียนสามารถ
น าเสนอขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและน่าสนใจ 
 3.  นักเรียนใช้ค  าศพัท์เก่ียวกับการท่องเท่ียวในด้านการเขียนและการพูดได้อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว 
 4.  นักเรียนสามารถเขา้ร่วมโครงการด้านการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินภูเก็ต  พงังาและกระบ่ี    และ
สามารถปฏิบติัตนเป็นมคัคุเทศกน์ าเท่ียวในบริเวณดงักล่าวได ้
 

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

59 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ21206     องักฤษอ่านเขียน 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 พฒันาเทคนิคการใชท้กัษะการอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือความ   โดยศึกษาจากส่ือขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ี
มีความยากและละเอียดมากข้ึน    ฝึกการใชเ้ทคนิคการอ่านและการเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ใชย้ทุธศาสตร์ต่าง ๆ   เช่น  Predicting , Previewing , Skimming & Scanning 
 2.  แสดงการเลือกหน้าท่ีของค าศพัท์แต่ละค ามาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม    ตลอดจนจดัหมวดหมู่ของ
ค าศพัทท่ี์มีความใกลเ้คียงกนั 
 3.  ใชค้  าศพัทใ์หม่เพื่อการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 4.  เขียนประโยคในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ประโยคบอกเล่า   ประโยคปฏิเสธ   และประโยคค าถาม   
โดยจดัต าแหน่งของค าศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
 5.  เขียนบทความสั้น ๆ  ดา้นการบรรยาย   การเล่าเร่ืองและการอธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

60 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ22201     องักฤษเพือ่การส่ือสาร 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 พฒันาและเพิ่มเติมความเข้าใจของนักเรียนด้านการส่ือสารภาษาองักฤษผ่านหัวข้อเร่ืองต่าง ๆ  
เก่ียวกบัทกัษาดา้นการฟัง   พดู   อ่าน   เขียน    เรียนและฝึกเก่ียวกบัทกัษะเฉพาะดา้น    ผา่นกระบวนการการ
เรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารและใช้ในชีวิตประจ าวนั    จุดประสงคเ์พื่อพฒันาในสาระดา้นต่าง ๆ  อยา่งลึก    
การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ  ในการอ่านขอ้มูล   เช่น   Skimming  ,  Scanning  Prioritizing  ,  Matching  ,  inferring  
,  Reporting  ,  Summaries  ,  reviews  etc.   เพื่อการอ่านอยา่งเขา้ใจ    สามารถน าทกัษะดงักล่าวไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
 ทกัษะการฟังจะเรียนรู้ดา้นการท ากิจกรรมการเดา   การใชต้วัช่วย   การจดบนัทึก   และการวิเคราะห์
อารมณ์ของผูส่ื้อความ   ทกัษะการพูดประกอบดว้ย   การพูดเพื่อการประนีประนอม    การให้และตอบรับ
ขอ้มูล   การบรรยายและแลกเปล่ียนขอ้มูล    การเตรียมและการน าเสนอขอ้มูล 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ดา้นการอ่าน   นกัเรียนสามารถพฒันาและอ่านขอ้มูลได ้  สามารถจบัคู่ขอ้มูล   การเดาหวัขอ้เร่ือง
จากส่ือการเรียนรู้   การวเิคราะห์ความคิดหลกัและตีความค าหรือวลีท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 

 2.  ดา้นการเขียน   นกัเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น   รายการเมนูการจดัเล้ียง   การจดรายการ   การ
เขียนข่าวหนงัสือพิมพแ์ละการน าเสนอ   การเขียนใหข้อ้มูลดา้นอาหารและโฆษณาทางโทรทศัน์  และ
สามารถเขียนประโยคเก่ียวกบัค านามและค าขยายไดถู้กตอ้ง 
 3.  ดา้นการฟัง   นกัเรียนฝึกการฟังดา้นขอ้มูลจากส่ือการฟังท่ีหลากหลาย   โดยผา่นกระบวนการฟัง    
เขา้ใจขอ้มูลหลกัและศึกษาถึงรูปแบบประโยคตลอดจนน าขอ้มูลหลกัมาอธิบายเน้ือหา 
 4.  ดา้นการพดู   นกัเรียนสามารถพดูเล่าเร่ืองจากส่ิงท่ีไดฟั้ง   สามารถบรรยายฉากหรือเหตุการณ์
สามารถเตรียมหรือน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  การพดูท านายหรือการพดูประนีประนอมได ้

 

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

61 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ22202     องักฤษรอบรู้ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาหาความรู้จากส่ือประเภทต่าง ๆ  ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  ขอ้ความ  ขอ้มูล ข่าวสาร จากส่ือ 
ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั โดยการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทั้ งของเจ้าของภาษาและของไทย  น าเสนอด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ   เหมาะสมกบัระดบับุคคลและกาลเทศะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้จกัส่วนต่าง ๆ ของพืช 

2.  คน้ควา้ขอ้มูลและน าเสนอได ้

3.  น าความรู้จากการคน้ควา้มาเขียนค าบรรยายพนัธ์ุไมไ้ด ้

  4.  รู้จกัสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเขียนแปลน 

5.  คน้ควา้ขอ้มูลพนัธ์ุไมม้าใชป้ระกอบการเขียนแปลน 

6.  เขียนแปลนจดัภูมิทศัน์ได ้

7.  รู้จกับุคลิกลกัษณะของตนเอง 
8.  เขียนบรรยายบุคลิกลกัษณะของตนเองและของเพื่อนได ้

  9.  อ่านบทอ่านสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชจ่้ายแลว้ตอบค าถามได ้
10.  ท าบนัทึกการใชจ่้ายของตนเองได ้

11.  รู้จกัวฒันธรรมและความเป็นมาของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ พอ้ต่อ กินเจ 
  12.  ออกแบบแผน่พบัเผยแพร่ประเพณีทอ้งถ่ินได ้

  13.  ออกแบบบรรจุภณัฑข์นมไหวพ้ระจนัทร์โดยแทรกขอ้มูลอยา่งยอ่ ๆ ไวไ้ด ้

 

รวมทั้งหมด    13    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

62 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ22203    องักฤษเพือ่การน าเสนอ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
  

 ศึกษารูปแบบและเทคนิคในการเสนอขอ้มูล   การกล่าวสุนทรพจน์   การทกัทายผูฟั้ง   การเลือก
หวัขอ้   การวางแผน   การท าวิจยัขอ้มูลข่าวสาร   และการฝึกการพูด    นกัเรียนฝึกการพูดเพื่อน าเสนอ   เช่น   
การน าเสนอขอ้มูลตนเอง   สถานท่ีเกิด   งานอดิเรก   ความสนใจ   รวมทั้งประเทศ   วฒันธรรมของตนเอง
และของสถานท่ีต่าง ๆ  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนอธิบายความส าคัญของรูปแบบทักษะการน าเสนอ   การวางแผน   การตระเตรียม   
ตลอดจนการส่ือสารขอ้มูลดว้ยค าพดูต่อกลุ่มผูฟั้งทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มขนาดกลางได ้
 2.  นกัเรียนน าเสนอขอ้มูลของตนแก่กลุ่มผูฟั้งประเภทต่าง ๆ  ไดอ้ย่างเหมาะสม    สามารถเลือก
ขอ้มูลท่ีดีเพื่อการน าเสนอในแต่ละคร้ัง    สามารถเลือกรูปแบบการท าให้ผูฟั้งเกิดความสนใจในการน าเสนอ    
และด าเนินการเก่ียวกบัรูปแบบค าถามประเภทต่าง ๆ 
 3.  นกัเรียนสามารถด าเนินการประเมินผลคู่สนทนา    โดยใชเ้กณฑแ์สดงความเห็นดว้ยและสามารถ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอยา่งสร้างสรรค ์
 
รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

63 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ22204    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 พฒันาและเพิ่มเติมความเข้าใจของนักเรียนด้านการส่ือสารภาษาองักฤษผ่านหัวข้อเร่ืองต่าง ๆ  
เก่ียวกบัทกัษะดา้นการฟัง   พดู   อ่าน   เขียน   เรียนและฝึกเก่ียวกบัทกัษะเฉพาะดา้น    ผา่นกระบวนการการ
เรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารและใช้ในชีวิตประจ าวนั   ในขอบข่ายด้านการอ่าน   นักเรียนอ่านส่ือ
หลากหลาย    ซ่ึงรวมทั้งการระบุความ    การอา้งอิงขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ  ในการอ่านขอ้มูล   
เช่น   Skimming  ,  Scanning  Prioritizing  ,  Matching  ,  inferring  ,  Reporting  ,  Summaries  ,  reviews  
etc.    เพื่อการอ่านอยา่งเขา้ใจ   ดา้นการเขียน   จะเรียนเร่ืองการเขียนค าจ ากดัความ   ประโยค   จดหมาย   
บนัทึกรายวนั   โปสการ์ด   การเขียนบนัทึกย่อ    สามารถน าทกัษะดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้   
ทกัษะการฟังจะเรียนรู้ดา้นการท ากิจกรรมการเดา   การใช้ตวัช่วย   การจดบนัทึกและการวิเคราะห์อารมณ์
ของผูส่ื้อความ    ทกัษะการพดูประกอบดว้ย   การพูดเพื่อการประนีประนอม   การให้และการตอบรับขอ้มูล    
การบรรยายและแลกเปล่ียนขอ้มูล    การเตรียมและการน าเสนอขอ้มูล 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ดา้นการอ่าน   นกัเรียนสามารถน าความรู้ดา้นค าศพัท์ใหม่มาสร้างประโยค   การเดาความหมาย
ของค าศพัทใ์หม่   การอ่านจบัใจความส าคญั   สามารถจบัคู่ขอ้มูล   การเดาหวัขอ้เร่ืองจากส่ือการเรียนรู้   การ
วเิคราะห์ความคิดหลกัและตีความค าหรือวลีท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 
 2.  ดา้นการเขียน   นกัเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น   รายการเมนูการจดัเล้ียง   การจดรายการ   การ
เขียนข่าวหนังสือพิมพ์และการน าเสนอ   การเขียนให้ขอ้มูลด้านอาหาร   และโฆษณาทางโทรทศัน์และ
สามารถเขียนประโยคเก่ียวกบัค านามและค าขยายไดถู้กตอ้ง   เขียนค าถามและค าตอบเก่ียวกบัส่ือ ต่าง ๆ  ข่าว
และเร่ืองราวต่าง ๆ  ตลอดจนบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.  ดา้นการฟัง   นกัเรียนฝึกการฟังดา้นขอ้มูลจากส่ือท่ีเนน้เฉพาะเร่ือง   เขา้ใจอารมณ์ของผูพู้ด   ฟัง
แลว้จบัใจความส าคญัได ้   เขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมได ้
 4.  ดา้นการพดู   นกัเรียนสามารถพดูแสดงความคิดเห็น    แสดงความรู้สึกและความตั้งใจ   การบอก
เก่ียวกบัเร่ืองสั้น ๆ  พดูท านายเร่ืองตลอดจนน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

64 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ22205    องักฤษรอบรู้ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาหาความรู้จากส่ือประเภทต่าง ๆ  ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  ขอ้ความ  ขอ้มูล ข่าวสาร จากส่ือ 
ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั โดยการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทั้ งของเจ้าของภาษาและของไทย  น าเสนอด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ   เหมาะสมกบัระดบับุคคลและกาลเทศะ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  วเิคราะห์ป้ายเตือนต่าง ๆ เพื่อความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น 

2.  รู้จกัค  าศพัทแ์ละสัญลกัษณ์ของป้ายเตือน 
3.  ท า  Flash cards  ป้ายเตือน และน าเสนอได ้
4.  ท า  Poster  ประชาสัมพนัธ์การป้องกนัอุบติัเหตุ 
5.  อ่านเร่ืองยอ่ของหนงัแลว้วเิคราะห์วรรณกรรมกบัชีวติจริงได ้
6.  วเิคราะห์ปัญหาตวัละครและวธีิแกไ้ข 
7.  เรียนศพัทจ์ากเพลง และน าเสนอได ้
8.  รู้จกับุคคลส าคญัของภูเก็ตในอดีตเป็นแนวทางการด าเนินชีวติ 
9.  รู้จกัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินภูเก็ต 
10.  รู้สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในครอบครัว 
11.  แนะน าการบ าบดัรักษาเบ้ืองตน้ได ้

 
รวมทั้งหมด    11    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

65 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ22206    องักฤษเพือ่การน าเสนอ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษารูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อพฒันาเทคนิคในการน าเสนอขอ้มูล    และศึกษาส่ือหลากหลาย    
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการน าเสนอ   เช่น   กราฟ   ตาราง   แผนผงั   โปรแกรม   Power Point    วีดีทศัน์    และ
เคร่ืองบนัทึกเสียงในการน าเสนอ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสาธิตทกัษะเพื่อการส่ือสาร   เช่น   การวางแผน   การตระเตรียม   และน าเสนอขอ้มูล
ผา่นการพดูต่อผูฟั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มขนาดกลางได ้
 2.  นกัเรียนสามารถใชส่ื้อการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสร้างประสิทธิภาพใน
การน าเสนอ 
 3.  นกัเรียนสามารถสาธิตการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูฟั้งในรูปแบบต่าง ๆ เลือกขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเหมาะสมเพื่อท าใหผู้ฟั้งเกิดความสนใจ   ใชว้ธีิตอบค าถามอยา่งเหมาะสม 
 4.  นกัเรียนเลือกวิธีการประเมินการน าเสนอ    การประเมินเพื่อนผูน้ าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดย
การใชเ้กณฑแ์ละใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการสร้างสรรคไ์ด ้
 5.  นกัเรียนสามารถน าเสนอขอ้มูลอยา่งมีความมัน่ใจดว้ยการใชส่ื้อประกอบ 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

66 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ23201    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ฝึกการเขียน   อ่าน    พดูและฟังเก่ียวกบัภาษาองักฤษในหวัขอ้เร่ืองท่ีหลากหลาย   จากส่ือต่าง ๆ  ฝึก
การแลกเปล่ียนขอ้มูล   การแสดงความรู้สึก   อ่านและตีความจากส่ือการเรียนรู้    นกัเรียนศึกษาวิจยัและ
น าเสนอขอ้มูลเพื่อพฒันาการพูดออกเสียง   และพฒันาภาษาองักฤษของตน   ฝึกเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้าน
ค าศพัท ์  ฝึกการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านและสร้างท านอง   เพื่อเสริมการเรียนรู้ดา้นค าศพัทเ์ก่ียวกบัหวัขอ้เร่ือง 
 2.  พฒันาทกัษะการฟัง   พดู   อ่านและเขียนภาษาองักฤษหลงัจากการอ่านนิตยสารและหนงัสือพิมพ์
ภาษาองักฤษ   ตลอดจนสามารถน าเสนอขอ้มูลในชั้นเรียนได ้
 3.  เพิ่มทกัษะและความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมของชาวตะวนัตก    วนัประกาศเสรีภาพและศิลปะ
ทนัสมยั 
 4.  ระบุความคิดเห็นผา่นการเขียนและพดูเก่ียวกบับทความและส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 5.  ระบุประเทศและเมืองหลวงของทวปีเอเชียและอฟัริกาในภาษาองักฤษ 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

67 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ23202    องักฤษรอบรู้ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ขอ้มูล   ข่าวสาร   บทความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง  บทเพลง   
ขอ้มูลส่วนตวั   ไดเ้ขา้ใจ   สามารถถ่ายทอดและน าเสนอขอ้มูล ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้และสามารถส่ือสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ  ไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  เพื่อพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษโดยใชส่ื้อท่ีหลากหลาย 
 2.  เขียนเติมค าในเพลงและร้องเพลงภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง 
 3.  ตอบค าถามและสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

 4.  สรุปและน าเสนอความรู้ใหม่จากส่ือเป็นภาษาองักฤษได ้
 5.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริงได ้

 6.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมทางภาษาของเจา้ของภาษาตามบริบทในเน้ือหาท่ีศึกษา 
 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

68 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ23203    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ฝึกการเขียน   อ่าน   พดูและฟังเก่ียวกบัภาษาองักฤษในหวัขอ้เร่ืองท่ีหลากหลาย   จากส่ือต่าง ๆ  ฝึก
การแลกเปล่ียนขอ้มูล   การแสดงความรู้สึก   อ่านและตีความจากส่ือการเรียนรู้   นักเรียนศึกษาวิจยัและ
น าเสนอขอ้มูลเพื่อพฒันาการพดูออกเสียงและพฒันาภาษาองักฤษของตน   ฝึกเก่ียวกบัการเรียนรู้ดา้นค าศพัท ์  
ฝึกการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านเก่ียวกบัเร่ืองสั้นและตอบค าถามในรูปแบบการพดูและการเขียนได ้
 2.  ศึกษาขอ้มูลในหวัขอ้ต่าง ๆ  จากอินเตอร์เน็ต   และเขียนสรุปความอยา่งนอ้ย  2  ยอ่หนา้ 
 3.  เพิ่มทกัษะทั้ง  4  ด้าน  คือ  การพูด   การฟัง   การเขียนและการอ่าน   เก่ียวกบัภาษาท่ีใช้ใน
สถานท่ีและหวัขอ้ต่าง ๆ  เช่น   ภตัตาคาร   ภาษาแสลง   และการเขา้ค่าย 
 4.  พฒันาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมตะวนัตก  เช่น   เร่ืองเทศกาลวนัฮาโลวีน   ประวติัศาสตร์   โลก
และระบบการเมือง 
 5.  เปรียบเทียบส่ิงท่ีแตกต่างและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกส่ิงเหล่านั้น   ผา่นกิจกรรมการ
เขียนและการพดูได ้
 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

69 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ23204    องักฤษรอบรู้ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3         ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ขอ้มูล   ข่าวสาร   บทความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง  บทเพลง   
ขอ้มูลส่วนตวั   ไดเ้ขา้ใจ   สามารถถ่ายทอดและน าเสนอขอ้มูล ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้และสามารถส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เพื่อพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  โดยใชส่ื้อท่ีหลากหลาย 
2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริงและมีประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษ 

3.  สามารถเขียนสุภาษิตไทยเป็นภาษาองักฤษได ้

4.  เขียนประวติัส่วนตวัเป็นภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง 
5.  ตอบค าถามและสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

6.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมทางภาษาของเจา้ของภาษาตามบริบทในเน้ือหาท่ี   
     ศึกษา 

 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


