
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

81 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31201    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่1   เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟังและพูดเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการขอและให้ขอ้มูล เสนอ
ใหบ้ริการและความตอ้งการ  อภิปราย และแสดงความคิดเห็น เช่น  ความรู้สึก รวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัจากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในทอ้งถ่ินและสามารถตอบค าถามได ้

 2. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีฟังได ้

 3. สนทนาโตต้อบการขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการได ้

 4. เล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

 5. พดูออกเสียงเนน้หนกั ค  า วลี และประโยคไดถู้กตอ้ง 
 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

82 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31202    องักฤษการอ่าน 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่าน เขียน ค าแนะน า  ค  าบรรยาย  บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความ
เรียง ให้เขา้ใจ  สามารถตีความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายโอน ขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ  ต่าง ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อ่านบทอ่านไดเ้ขา้ใจ 
2.  น าเสนอความคิดเห็นจากหวัขอ้ท่ีอ่านได ้

3.  บอกโครงสร้างของประโยคได ้

4.  บอกลกัษณะของค าได ้
5.  ใชศ้พัทเ์ก่ียวกบังาน อดิเรกได ้
6.  อ่านขอ้ความแลว้บอกความหมายศพัทใ์นขอ้ความนั้น ๆ ได ้
7.  อ่านบทอ่านเก่ียวกบัประเพณีต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจ 
8.  บอกความหมายของค าท่ีเติม Prefix   แล ะ Suffix น าไปใชใ้นประโยคไดถู้กตอ้ง 

 
รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

83 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31203    องักฤษรอบรู้  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4       ภาคเรียนที ่1  เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ อธิบาย ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ใน
หัวขอ้เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั  ส่ิงใกล้ตวั  ความรู้ทัว่ไป ความบนัเทิง  ขอ้มูลทอ้งถ่ิน วฒันธรรมประเพณี 
รวมทั้งเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาองักฤษ ใช้ส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อขยายโลกทศัน์ จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สามารถใช้ภาษาส่ือสาร น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ อนัเป็นพื้นฐานในการพฒันาตนเองและศึกษาต่อ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้จกัส่วนต่าง ๆ ของพืช 

2.  คน้ควา้ขอ้มูลและน าเสนอได ้

3.  น าความรู้จากการคน้ควา้มาเขียนค าประพนัธ์ได ้

4.  รู้จกัสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเขียนแปลน 

5.  คน้ควา้ขอ้มูลพนัธ์ุไมม้าใชป้ระกอบการเขียนแปลน 

6.  เขียนแปลนจดัภูมิทศัน์ได ้

7.  รู้จกับุคลิกภาพของตนเอง 
8.  รู้จกับุคลิกลกัษณะของตนเอง 
9.  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีสืบคน้เก่ียวกบัตนเองได ้

10.  เขียนความเรียงเก่ียวกบัตนเองและอาชีพในอนาคต 

11.  อ่านบทอ่านสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชจ่้ายแลว้ตอบค าถามได ้
12.  ท าบนัทึกการใชจ่้ายของตนเองได ้

13.  รู้จกัวฒันธรรมและความเป็นมาของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ พอ้ต่อ กินเจ 
14.  ออกแบบแผน่พบัเผยแพร่ประเพณีทอ้งถ่ินได ้
15.  ออกแบบบรรจุภณัฑข์นมไหวพ้ระจนัทร์โดยแทรกขอ้มูลอยา่งยอ่ ๆ ไวไ้ด ้

 

รวมทั้งหมด    15    ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

84 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31204    มัคคุเทศก์น้อย 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4      ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความหมาย    และจุดประสงค์ของการเรียนเร่ืองการท่องเท่ียว    มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์    
ประวติัศาสตร์    วฒันธรรมและประเพณีและสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต    สามารถเผยแพร่ขอ้มูลและ
สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ    โดยสามารถพูด    สนทนา    ส่ือสาร    ใช้
ค  าศพัท ์   ส านวนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม    ตลอดจนเก็บรวบรวมความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดัการท่องเท่ียวของจงัหวดั 
 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะการเป็นมคัคุเทศก ์   สามารถพูดแนะน าประวติัศาสตร์    วฒันธรรมและ
ประเพณี    และสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียวได ้

 2. อธิบายความส าคญัของการศึกษาดา้นประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินได ้

 3. ตอบค าถามเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ินได ้

 4. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตได ้

 5. มีความรู้ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการท่องเท่ียวและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 6. มีทกัษะการแนะน าการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตได ้

 

รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

85 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31205    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่ 2  เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

     ฟังและพูดเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการขอและให้ขอ้มูล เสนอ
ใหบ้ริการและความตอ้งการ  อภิปราย และแสดงความคิดเห็น เช่น  ความรู้สึก รวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัจากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ฟังและพดูเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในทอ้งถ่ินได ้
 2. พดูและขอขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการและความตอ้งการได ้
 3. พดูแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือกิจกรรมในชีวติประจ าวนัได ้
 4. เล่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองได ้
 5. ฟังและพดูสรุปเร่ืองราวท่ีฟังได ้
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

86 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31206    องักฤษการอ่าน 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่ 2  เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่าน   เขียน   ค  าแนะน า  ค  าบรรยาย  บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความ
เรียง ให้เขา้ใจ  สามารถตีความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายโอน ขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ  ต่าง ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกประเภทและโครงสร้างของข่าวพาดหวัได ้
2.  อ่านข่าวน าไดเ้ขา้ใจและตอบค าถามเก่ียวกบัข่าวน าได ้
3.  อ่านรายละเอียดของข่าว จบัใจความส าคญัและสรุปได ้
4.  อ่านพยากรณ์อากาศไดเ้ขา้ใจ และสรุปใจ ความส าคญัและตอบค าถามได ้
5.  อ่านฉลากยาไดเ้ขา้ใจและน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
6.  อ่านบทอ่านเก่ียวกบัการนอนหลบั การหัวเราะเพื่อสุขภาพอนามยัจากส่ือและบอกรายละเอียด     

ของขอ้ความท่ีอ่านได ้
 
 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

87 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31207    องักฤษรอบรู้  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่2  เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ อธิบาย ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ใน
หัวขอ้เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั  ส่ิงใกล้ตวั  ความรู้ทัว่ไป  ความบนัเทิง  ขอ้มูลทอ้งถ่ิน วฒันธรรมประเพณี 
รวมทั้งเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาองักฤษ ใช้ส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อขยายโลกทศัน์ จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สามารถใช้ภาษาส่ือสาร น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ อนัเป็นพื้นฐานในการพฒันาตนเองและศึกษาต่อ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์ป้ายเตือนต่างๆเพื่อความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น 
2.  รู้จกัค  าศพัทแ์ละสัญลกัษณ์ของป้ายเตือน 

3.  ท า  Flash cards ป้ายเตือน และน าเสนอได ้

4.  ท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์การป้องกนัอุบติัเหตุ 
5.  อ่านเร่ืองยอ่ของหนงัแลว้วเิคราะห์วรรณกรรมกบัชีวติจริงได ้

6.  วเิคราะห์ปัญหาตวัละครและวธีิแกไ้ข 
7.  เรียนศพัทจ์ากเพลง และน าเสนอได ้
8.  รู้จกับุคคลส าคญัของภูเก็ตในอดีตเป็นแนวทางการด าเนินชีวติ 
9.  รู้จกัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินภูเก็ต 
10. รู้สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในครอบครัว 
11. แนะน าการบ าบดัรักษาเบ้ืองตน้ได ้

12. บอกขอ้มูลเก่ียวกบัวถีิชีวิตคนในปัจจุบนัและวเิคราะห์ปัญหาและหนทางแกปั้ญหาได ้

 
รวมทั้งหมด    12    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

88 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ31208    มัคคุเทศก์น้อย 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4      ภาคเรียนที ่2   เวลา   40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศดา้นประวติัศาสตร์  ประเพณีวฒันธรรม  วิถีชีวิต  สามารถ
พูดและเขียนบอกรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั  ตลอดจนการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงด้วยตนเองและสามารถพูดและเขียนบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวได้อย่างน่าสนใจ 
ตลอดจนปฏิบติัทกัษะการเป็นมคัคุเทศก์ และการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว
เก่ียวกบัประวติัศสาสตร์ ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต ณ สถานท่ีจริงไดอ้ยา่งน่าสนใจ มีความตระหนกั หวง
แหน และเห็นคุณค่าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศและมีใจในการอนุรักษส์ถานท่ีเหล่าน้ีใหย้นืนาน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ศึกษาแหล่งการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ ดา้นประวติัศาสตร์ ประเพณีวฒันธรรม วถีิชีวติ   

สามารถพดูและเขียนบอกรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านั้นได ้
       2. ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและสามารถพดูและเขียนบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว
ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
      3. ปฏิบติัทกัษะการเป็นมคัคุเทศก ์โดยบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวเก่ียวกบัประวติัศสาสตร์ ประเพณี  
วฒันธรรม วถีิชีวติ ณ สถานท่ีจริงไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
      4. ร่วมก าหนดเกณฑก์ารประเมินทกัษะการเป็นมคัคุเทศกแ์ละสามารถปฏิบติัทกัษะการเป็น
มคัคุเทศกไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

89 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ31201    ภาษาฝร่ังเศส 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า สะกดค า  กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อย
กรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง ประโยค 
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และบทกลอนของภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ 
เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างรวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรือ
อ่าน ตอบค าถาม จบัใจความส าคญั    สรุปความ ตีความจากการฟัง /อ่านประโยค บทสนทนา บทอ่าน 
สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆใกลต้วัโดยเลือกใช้ภาษา น ้ าเสียงและกริยา
ท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เลือก
และใช้ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล/น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  
เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพกัผอ่น ท่ีอยูอ่าศยั การใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั  เร่ืองและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม   พูดและเขียนสรุปใจความส าคญัแก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง 
กิจกรรม ตามความสนใจ พดูและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่างๆใกล้
ตวั เหตุการณ์ในทอ้งถ่ินและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผล  ระบุวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา วิเคราะห์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเช่ือ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทยและน าไปใช้ไดอ้ย่างมีเหตุผล  เขา้ร่วม กิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรม  คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึกและน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  
ใชภ้าษาฝร่ังเศสในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม  ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลกเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน ประเทศชาติเป็นภาษาฝร่ังเศสโดยใชกิ้จกรรมการฝึกทกัษะทางภาษากิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียน
ภาษาดว้ยตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ใช้วิธีการวดั
และเคร่ืองมือวดัประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาภาษาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั   เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถใชภ้าษาส่ือสารไดต้ามความตอ้งการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส ใชภ้าษา
เป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดแ้ละเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต    มีศกัยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามความ
คาดหวงัของหลกัสูตรสถานศึกษา 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบติัตามค าสั่งค  าขอร้อง ท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า  สะกดค า  อ่านกลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อยกรองถูกตอ้งตาม    

หลกัการอ่าน 
3.   เลือก/ระบุภาพ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคเขียนประโยคสั้น ๆ ให ้    

สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ    
ต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 

4.  ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา จบัใจความส าคญั    สรุปความ ตีความ      
จากการฟังและอ่านบทอ่าน   

5.   สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆใกล้ตัว และส่ือสารอย่าง      
ต่อเน่ืองและเหมาะสม 

6.  เลือกและใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาต อยา่งคล่องแคล่ว 
7.  พูดแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ     

สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสมเลือกและใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาต อยา่งคล่องแคล่ว 
8.  พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั 
9.  พดูและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วัต่าง ๆ   

 
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

91 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ31202    ภาษาฝร่ังเศส 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่2   เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า สะกดค า  กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อย
กรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง ประโยค 
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และบทกลอนของภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ 
เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้น ๆ ให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างรวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรือ
อ่าน ตอบค าถาม จบัใจความส าคญั    สรุปความ ตีความจากการฟัง /อ่านประโยค บทสนทนา บทอ่าน 
สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วัโดยเลือกใช้ภาษา น ้ าเสียงและกริยา
ท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เลือก
และใช้ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล/น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  
เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพกัผอ่น ท่ีอยูอ่าศยั การใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั  เร่ืองและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม   พูดและเขียนสรุปใจความส าคญัแก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง 
กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่าง ๆ 
ใกลต้วั เหตุการณ์ในทอ้งถ่ินและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผล  ระบุวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา วิเคราะห์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเช่ือ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทยและน าไปใช้ไดอ้ย่างมีเหตุผล  เขา้ร่วม กิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรม  คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึกและน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา  ใชภ้าษาฝร่ังเศสในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม  ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลกเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน ประเทศชาติเป็นภาษาฝร่ังเศสโดยใชกิ้จกรรมการฝึกทกัษะทางภาษากิจกรรมการฝึกให้รู้
วธีิการเรียนภาษาดว้ยตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ใช้
วิธีการวดัและเคร่ืองมือวดัประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับเน้ือหาภาษาและทกัษะท่ีต้องการวดั   
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาส่ือสารไดต้ามความตอ้งการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวฒันธรรม
ฝร่ังเศส ใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้
และเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ    มีศกัยภาพในการคิดและการท างานอยา่งสร้างสรรค ์มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามความคาดหวงัของหลกัสูตรสถานศึกษา 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ผลการเรียนรู้ 
1.  ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าขอร้อง ท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค าสะกดค า  อ่านกลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อยกรองถูกตอ้งตาม     

หลกัการอ่าน 
  3. เลือก/ระบุภาพ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคเขียนประโยคสั้น ๆ ให ้                
สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมทั้ งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง                 
รูปแบบต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 

4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา   จบัใจความส าคญั    สรุปความ ตีความ     
จากการฟังและอ่านบทอ่าน 

5.  สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆใกลต้วั และส่ือสารอยา่ง    ต่อเน่ือง
และเหมาะสม 

6. เลือกและใช้ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาต อย่างคล่องแคล่วสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล   
เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

7. พูดแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ    
สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 

8.  พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั 
9.  พดูและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก เก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วัต่าง ๆ   

 
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

93 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย31201    ภาษาเยอรมัน 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขียนประโยคสั้น ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จบัใจความส าคญั    
สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่านประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วัโดยเลือกใชภ้าษา ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า สะกด
ค า  กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อยกรองถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  อธิบายเปรียบเทียบ ความแตกต่าง
ระหวา่งค า กลุ่มค า เสียง ประโยค โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และบทกลอนของภาษาเยอรมนัและภาษาไทย 
เลือก/ระบุภาพ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค น ้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกบั
ระดบัของบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เลือกและใชค้  าสั่ง ค  า
ขอร้อง ค าขออนุญาตพดูแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล/น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว 
โรงเรียน งานอดิเรก การพกัผอ่น ท่ีอยูอ่าศยั การใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั  เร่ืองและประเด็นต่าง ๆ  ตามความ
สนใจของสังคม   พูดและเขียนสรุปใจความส าคญัแก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ตามความ
สนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั เหตุการณ์ใน
ทอ้งถ่ินและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผล  ระบุวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา วเิคราะห์ ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือ และวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษากบัของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึกและน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   ใช้
ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ใชภ้าษาเยอรมนัใน
การสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม  ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลกเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ
เป็นภาษาเยอรมนัโดยใช้กิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษากิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาดว้ยตนเอง 
และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ใช้วิธีการวดัและเคร่ืองมือวดั
ประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาภาษาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั   เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษา
ส่ือสารไดต้ามความตอ้งการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั ใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือใน
การค้นควา้หาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พึ่ งตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต    มี
ศกัยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามความคาดหวงัของ
หลกัสูตรสถานศึกษา 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ผลการเรียนรู้ 
1.  ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า สะกดค า  อ่านกลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อยกรองถูกตอ้งตาม    

หลกัการอ่าน 
3.   เลือก/ระบุภาพ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคเขียนประโยคสั้น ๆ    ให้

สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ   
ต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 

4.  ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา  จบัใจความส าคญั    สรุปความ ตีความ       
จากการฟังและอ่านบทอ่าน 

5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว และส่ือสารอย่าง     
ต่อเน่ืองและเหมาะสม 

6.  เลือกและใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาต อยา่งคล่องแคล่ว 
7.  พูดแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ     

สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
8.  พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั 
9.  พดูและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก เก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วัต่าง ๆ   

 
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

95 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย31202    ภาษาเยอรมัน 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่2  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขียนประโยคสั้น ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จบัใจความส าคญั    
สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่านประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ืองต่างๆใกลต้วัโดยเลือกใชภ้าษา ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า สะกด
ค า  กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อยกรองถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  อธิบายเปรียบเทียบ ความแตกต่าง
ระหวา่งค า กลุ่มค า เสียง ประโยค โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และบทกลอนของภาษาเยอรมนัและภาษาไทย 
เลือก/ระบุภาพ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค น ้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกบั
ระดบัของบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เลือกและใชค้  าสั่ง ค  า
ขอร้อง ค าขออนุญาตพดูแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล/น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว 
โรงเรียน งานอดิเรก การพกัผอ่น ท่ีอยูอ่าศยั การใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั  เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความ
สนใจของสังคม   พูดและเขียนสรุปใจความส าคญัแก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ตามความ
สนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั เหตุการณ์ใน
ทอ้งถ่ินและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผล  ระบุวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา วเิคราะห์ ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือ และวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษากบัของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึกและน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   ใช้
ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ใชภ้าษาเยอรมนัใน
การสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม  ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลกเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ
เป็นภาษาเยอรมนัโดยใช้กิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษากิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาดว้ยตนเอง 
และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ใช้วิธีการวดัและเคร่ืองมือวดั
ประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาภาษาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั   เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษา
ส่ือสารไดต้ามความตอ้งการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั ใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือใน
การค้นควา้หาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พึ่ งตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต    มี
ศกัยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามความคาดหวงัของ
หลกัสูตรสถานศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ 
1.  ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า สะกดค า  อ่านกลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทร้อยกรองถูกตอ้งตาม    

หลกัการอ่าน 
3.   เลือก/ระบุภาพ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคเขียนประโยคสั้น ๆ ให ้     

สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ    
ต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 

4.  ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา จบัใจความส าคญั    สรุปความ ตีความ      
จากการฟังและอ่านบทอ่าน 

5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว และส่ือสารอย่าง     
ต่อเน่ืองและเหมาะสม 

6.  เลือกและใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาต อยา่งคล่องแคล่ว 
7.  พูดแสดงความตอ้งการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ   

สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
8.  พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั 
9.  พดูและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก เก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วัต่าง ๆ   

 
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
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97 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ31201    ภาษาจีน 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

            อ่าน  เขียน  สัทอกัษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง  เขียนอกัษรจีน
ถูกตอ้งตามหลกัการเขียน  ใชท้กัษะภาษาจีนในการ  ฟัง พูด อ่าน เขียนค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าอธิบาย
บทสนทนา ขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็น  ความเรียง ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ   โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ แลกเปล่ียน
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์   ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการ
สนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง รู้และเขา้ใจ วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาเขา้ใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็น ต่อขอ้ความ ขอ้มูล เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจ าวนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้

2. เขียนอกัษรจีนไดถู้กตอ้งตามตามหลกัการเขียน 

3. ใชภ้าษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง  พดู  อ่าน  เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และระดบัชั้น 

4.  รู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทย-จีน 

5.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอกัษรจีนไดถู้กตอ้ง 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ31202    ภาษาจีน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่2  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

            อ่าน  เขียน  สัทอกัษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง  เขียนอกัษรจีน
ถูกตอ้งตามหลกัการเขียน  ใชท้กัษะภาษาจีนในการ  ฟัง พดู อ่าน เขียนค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าอธิบาย   
บทสนทนา    ขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็น  ความเรียง ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ   โดยใชส่ื้อ เทคโนโลยวีธีิการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ แลกเปล่ียน
น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร   ใชป้ระโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ ท่ีใชส่ื้อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการ
สนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใชป้ระโยคง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง รู้และเขา้ใจ วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาเขา้ใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็น ต่อขอ้ความ ขอ้มูล เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ   และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้

 2.  เขียนอกัษรจีนไดถู้กตอ้งตามตามหลกัการเขียน 

 3. ใชภ้าษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง  พดู  อ่าน  เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และระดบัชั้น 

 4.  รู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทย-จีน 

 5.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอกัษรจีนไดถู้กตอ้ง 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ31201    ภาษาญีปุ่่น 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

            ฟัง พดู อ่านและเขียนตวัอกัษรฮิรางานะ คะตาคานะ อ่านเขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนัจิ
เบ้ืองตน้  เขียนค า  กลุ่มค า  ประโยคและขอ้ความสั้น ๆ  บทสนทนา ค าทกัทาย การแนะน าตนเองและผูอ่ื้น  
การตอบรับหรือปฏิเสธ การแนะน าสถานท่ี  บอกความชอบไม่ชอบ   อ่านขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่
เป็นความเรียง  ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทาง ในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใชศ้พัทส์ านวนท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั แลกเปล่ียนน าเสนอขอ้มูลข่าวสารโดยใชรู้ปประโยค ตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีเป็น
ทางการ   แสดงความคิดเห็น ต่อขอ้ความ  ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบั  บุคคล  กาลเทศะ  และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ 
             1.  พดูส านวนในชีวิตประจ าวนัได ้

             2.  อ่านเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะและคะตะคานะได ้
             3.  แนะน าตนเองและผูอ่ื้นได ้
             4.  แนะน าสถานท่ีได ้

5.  ถามหาสถานท่ีได ้

             6.  บอกเวลาได ้

             7.  บอกความชอบไม่ชอบได ้
 

รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้ 
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100 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ31202    ภาษาญีปุ่่น 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4     ภาคเรียนที ่2  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
  

ฟัง   พดู อ่านและเขียน อธิบายเก่ียวกบั  วิธีการเดินทาง การบอกเวลา  กิจวตัรประจ าวนั การช้ือขาย
สินคา้ ลกัษณะนาม ค ากริยา ค าคุณศพัท์ วนัเดือนปี การตอบรับและปฏิเสธค าชวน การบอกจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว บอกความสามารถ ความถนดั ขอ้ความท่ีเป็นความเรียง  และไม่เป็นความเรียงตลอดจนเขา้ใจ
ภาษาท่าทาง  ในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี  วิธีการ  รูปแบบท่ีหลากหลาย  ใน
การน าเสนอ  แลกเปล่ียน ขอ้มูลข่าวสาร  โดยใชป้ระโยคผสมและประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์   ท่ีใช้
ส่ือความหมายในตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา  รู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจ้าของภาษา เขา้ใจ  ตีความ
และแสดงความคิดเห็น  ต่อข้อความ ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกบับุคคล  กาลเทศะ  และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ 
    1.  พดูคุยเก่ียวกบัวธีิการเดินทางไปโรงเรียนได ้

    2.  พดูคุยเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนัได ้
    3.  ซ้ือของและสั่งของได ้

     4.  ชกัชวนท ากิจกรรมต่างๆได ้
     5.  พดูคุยเก่ียวกบัส่ิงท่ีท ามาและความรู้สึกต่อส่ิงนั้นได ้

     6.  พดูคุยเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัวได ้
 

รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

101 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32201    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟังและพูดบทสนทนาเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชภ้าษาเพื่อ
การส่ือสารได้อย่างต่อเน่ือง โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี วิธีการ และรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ 
แลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก ความตอ้งการท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม เร่ืองราว เหตุการณ์ ทั้งของส่วนตวั ชุมชน และสังคมในอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคตได้
อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพ ถูกตอ้งเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือ และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้อนัเป็นพื้นฐานในการพฒันา และเปิดโลกทศัน์เพื่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดในสังคมได ้
 2. เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองประเด็นร้อนในสังคมได ้
 3. สนทนาเก่ียวกบัการจองห้องพกัและจองตัว๋เคร่ืองบินได ้
 4. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการถามทิศทางได ้
 5. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการสั่งอาหารได ้
 6. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัลมฟ้าอากาศได ้
 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

102 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32202    องักฤษการอ่าน 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่าน เขียน บทอ่าน บทความ ข่าวสาร ค าบรรยาย ต าแนะน า การ์ตูน บทกลอน ป้ายประกาศ 
สัญลกัษณ์ เอกสารน าเท่ียว บทโฆษณาต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจ สามารถตีความขอ้มูล ข่าวสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และใช้ภาษาในการน าเสนอ การถ่ายโอนขอ้มูลไดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ และ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้ อนัเป็นพื้นฐานในการพฒันา และเปิดโลกทศัน์เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศในการอ่านในหวัขอ้เร่ืองบุคลิกนิสัยของบุคคล อาหาร เคร่ืองด่ืม  
ขั้นตอนปฏิบติัตามค าแนะน า ป้ายประกาศ กีฬา สุภาษิต ภาวะโลกร้อน 
 2.  อ่านขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 3.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม ทางภาษา ชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 
 4.  มีความเขา้ใจในภาษาต่างประเทศ สืบคน้ ขอ้มูล ความรู้ในวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเรียนตามความสนใจจาก
ส่ือหลากหลาย 
 5.  ฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

103 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32203    องักฤษรอบรู้  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์  ศึกษาหาความรู้จากส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ความเรียง  
ขอ้ความ  ขอ้มูล  ข่าวสารจากส่ือ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ขอ้มูลข่าวสาร  บทความท่ีเป็นความเรียง  บทเพลง  
บทกลอนไดเ้ขา้ใจ  ฟัง  อ่าน  ตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และน าความรู้มาใช้อย่างมี
วิจารณญาณ  มีทักษะในการส่ือสารทางภาษาแลกเปล่ียนข้อมูล  ข่าวสารแสดงความคิดเห็น  โดยใช้
เทคโนโลยีและการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  น าเสนอความคิดเห็น  ความคิดรวบยอด 
เก่ียวกบัเหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในการท างาน จดัการดา้นการเรียน การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่ง                   

มีความสุข  
2.   ฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง  หาความ                    

เพลิดเพลินเป็นพื้นฐานในการท างานและประกอบอาชีพ 

3.   เขา้ใจกระบวนการอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความประเภทแสดงเหตุและผล (Cause and Effect)      
สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน บอกสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนของผูเ้ขียนไดแ้ละจุดมุ่งหมาย ของผูเ้ขียนได้
ถูกตอ้ง 

4.   เขา้ใจกระบวนการอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความประเภทการเปรียบเทียบและการแสดงความ     

ขดัแยง้ (Comparison and Contrast) สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านบอกความเหมือนและความ
แตกต่างไดถู้กตอ้ง 

5.   เขา้ใจภาษาต่างประเทศในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร บริการ กิจกรรมสินคา้ต่าง ๆ งาน     
อาชีพในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ 

6.   ตีความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ สารคดี                   
บนัเทิงคดี  บทเพลง บทกลอน  ท่ีซบัซอ้นข้ึนจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละอ่ืน ๆ 

7.  ใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเพื่อขยาย                  
โลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้  
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

104 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32204    องักฤษการแปล 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่านตีความ  ถอดความและแปลประโยคจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในหัวขอ้เร่ืองเก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนั ส่ิงใกลต้วั ความรู้ทัว่ไป บนัเทิงคดี  และเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน เพื่อ
ถ่ายทอดความคิด และความหมายจากภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงไดต้รงกบัวฒันธรรมการใชภ้าษาของบท
แปล รวมทั้งการเห็นคุณประโยชน์และคุณค่าของงานแปลของตนเองและผูอ่ื้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  เขา้ใจ  ตีความ ถอดความและแปลประโยคจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในหัวขอ้เร่ืองต่าง ๆ 
เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั   ส่ิงใกล้ตวั   ความรู้ทัว่ไป    บนัเทิงคดี   รวมทั้งเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระ    
การเรียนรู้อ่ืน 
 2.  วเิคราะห์ความถูกตอ้งและเหมาะสมในบทแปลต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  ถ่ายทอดความคิดและความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงไดต้รงกบัวฒันธรรมการใช้
ภาษาของบทแปลนั้น 
 4.  มีความซาบซ้ึง ภูมิใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของงานแปลของตนเองและของผูอ่ื้น 

 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

105 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32205    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่าน เขียน บทอ่าน บทความ ข่าวสาร ค าบรรยาย ต าแนะน า การ์ตูน บทกลอน ป้ายประกาศ 
สัญลกัษณ์ เอกสารน าเท่ียว บทโฆษณาต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจ สามารถตีความขอ้มูล ข่าวสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และใช้ภาษาในการน าเสนอ การถ่ายโอนขอ้มูลไดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ และ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้ อนัเป็นพื้นฐานในการพฒันา และเปิดโลกทศัน์เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านประกาศ และโฆษณาแลว้สมารถตอบค าถามได ้

 2. อ่านบทความสั้น ๆ และพดูแสดงความคิดเห็นได ้

 3. อ่านการ์ตูน แลว้ตอบค าถามได ้
 4. อ่านบทกลอนไดถู้กตอ้งตามการออกเสียงและตอบค าถามได ้

 5. เขียน Brochure แนะน าการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตได ้
 6. น าเสนอสินคา้ของจงัหวดัภูเก็ตได ้

 

รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

106 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32206    องักฤษการอ่าน 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 อ่าน เขียน บทอ่าน บทความ ข่าวสาร ค าบรรยาย ต าแนะน า การ์ตูน บทกลอน ป้ายประกาศ 
สัญลกัษณ์ เอกสารน าเท่ียว บทโฆษณาต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจ สามารถตีความขอ้มูล ข่าวสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และใช้ภาษาในการน าเสนอ การถ่ายโอนขอ้มูลไดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ และ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้ อนัเป็นพื้นฐานในการพฒันา และเปิดโลกทศัน์เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการอ่านในหัวขอ้เร่ือง ภยัพิบติั ความเป็นเหตุผล โคลง               
กลอน โรคร้ายแรง การ์ตูน ความเช่ือเร่ืองโชคลาง เอกสารการน าเท่ียว  
 2.  อ่านขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 3.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม ทางภาษา ชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 
 4.  มีความเขา้ใจในภาษาต่างประเทศ สืบคน้ ขอ้มูล ความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเรียนตามความสนใจ                
จากส่ือหลากหลาย 
 5.  ฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง 
 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

107 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32207    องักฤษรอบรู้ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

           ศึกษา  ส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์  ศึกษาหาความรู้จากส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ความเรียง  
ขอ้ความ  ขอ้มูล  ข่าวสารจากส่ือ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ขอ้มูลข่าวสาร  บทความท่ีเป็นความเรียง  บทเพลง  
บทกลอนไดเ้ขา้ใจ  ฟัง  อ่าน  ตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และน าความรู้มาใช้อย่างมี
วิจารณญาณ  มีทักษะในการส่ือสารทางภาษาแลกเปล่ียนข้อมูล  ข่าวสารแสดงความคิดเห็น  โดยใช้
เทคโนโลยีและการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  น าเสนอความคิดเห็น  ความคิดรวบยอด 
เก่ียวกบัเหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในการท างาน จดัการด้านการเรียน การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่าง                    
มีความสุข  

2.   ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษในโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง  หาความ                    
เพลิดเพลินเป็นพื้นฐานในการท างานและประกอบอาชีพ 

3.   เขา้ใจกระบวนการอ่านและวิเคราะห์ขอ้ความประเภทแสดงเหตุและผล (Cause and Effect)      
สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน บอกสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนของผูเ้ขียนไดแ้ละจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนได้
ถูกตอ้ง 

4.   เข้าใจกระบวนการอ่านและวิเคราะห์ข้อความประเภทการเปรียบเทียบและการแสดงความ      

ขดัแยง้ (Comparison and Contrast) สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านบอกความเหมือน  และความ
แตกต่างไดถู้กตอ้ง 

5.   เขา้ใจภาษาต่างประเทศในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร บริการ กิจกรรมสินคา้ต่าง ๆ งาน      
อาชีพในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ 

6.  ตีความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ สารคดี                  
บนัเทิงคดี   บทเพลง บทกลอน  ท่ีซบัซอ้นข้ึนจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละอ่ืน ๆ 

7.  ใช้ภาษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเพื่อขยาย                  
โลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้ 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

108 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ32208    องักฤษการแปล 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่านตีความ   ถอดความและเขียนบทแปลท่ีแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในหัวข้อเร่ือง
เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั ส่ิงใกลต้วั ความรู้ทัว่ไป บนัเทิงคดี  และเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง กบัสาระการเรียนรู้
อ่ืน เพื่อถ่ายทอดความคิด และความหมายจากภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงไดต้รงกบัวฒันธรรมการใช้ภาษา
ของบทแปล รวมทั้งการเห็นคุณประโยชน์และคุณค่าของงานแปลของตนเองและผูอ่ื้น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจ  ตีความ ถอดความและเขียนบทแปลท่ีแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในหัวขอ้เร่ือง    
ต่าง ๆ เก่ียวกบัชีวติประจ าวนั   ส่ิงใกลต้วั   ความรู้ทัว่ไป   บนัเทิงคดีรวมทั้งเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

2. วเิคราะห์ความถูกตอ้งและเหมาะสมในบทแปลต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ถ่ายทอดความคิดและความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงได้ตรงกบัวฒันธรรมการใช ้   

ภาษาของบทแปลนั้น 
         4.   มีความซาบซ้ึง ภูมิใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของงานแปลของตนเองและของผูอ่ื้น 

 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

109 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ32201    ภาษาฝร่ังเศส 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม 
ประเพณี อ่านอออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง
ในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรืออีเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึก
ทกัษะต่างๆ แสวงหาวธีิการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น 
เจรจาโนม้นา้ว ต่อรองเก่ียวกบัประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายอยา่ง
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา 
วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาฝร่ังเศสในการ
แสวงหาความรู้ และความเพลิดเพลิน เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้
ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ นิทาน และบทความสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคท่ีฟังหรืออ่าน 

            4. จบัใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ เร่ืองสั้ น ๆ และ                
เร่ืองเล่า 
            5. สนทนาและเขียนโตต้อบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกล้ตวั สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและ               
ประสบการณ์ และส่ือสารอยา่งเน่ืองและเหมาะสม 
            6. เลือกและใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 

7. พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้ ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ    
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
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            8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เก่ียวกับเร่ืองในชีวิตประจ าวนั บรรยายและอธิบาย                 
เปรียบเทียบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
            9 .  พูดและเขียนบรรยายแสดงความ รู้สึกของตนเอง เ ก่ียวกับเ ร่ืองใกล้ตัว  กิจกรรม และ                
ประสบการณ์โดยใหเ้หตุผลสั้น ๆ 
           10. พูดและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม                
ใกลต้วั 
           11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง/กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์                
ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
           12. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วัพร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ 
            13. ใช้ภาษา น ้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกบัระดบับุคคลและโอกาสตามมารยาท                 
สังคมและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
            14. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและชีวติความเป็นอยูง่่ายๆ ของชาวฝร่ังเศส 
            15. เขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสตามความสนใจ 
            16. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และ                  
การล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย 
             17. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วนัส าคญัและ                  
ชีวติความเป็นอยูข่องฝร่ังเศสกบัของไทย 
              18. คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง                   
เรียนรู้และน าเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 
              19. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
              20. ใช้ภาษาฝร่ังเศสในการสืบคน้/คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ                    
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
               21. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาฝร่ังเศส 
 
รวมทั้งหมด    21    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ32202    ภาษาฝร่ังเศส 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5     ภาคเรียนที ่2   เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม 
ประเพณี อ่านอออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง
ในรูปแบบต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรืออีเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึก
ทกัษะต่างๆ แสวงหาวธีิการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น 
เจรจาโนม้นา้ว ต่อรองเก่ียวกบัประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายอยา่ง
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา 
วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาฝร่ังเศสในการ
แสวงหาความรู้ และความเพลิดเพลิน เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้
ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ นิทาน และบทความสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคท่ีฟังหรืออ่าน 

            4. จบัใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ เร่ืองสั้น ๆ และ               
เร่ืองเล่า 
            5. สนทนาและเขียนโตต้อบเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและ                
ประสบการณ์ และส่ือสารอยา่งเน่ืองและเหมาะสม 
 6.  เลือกและใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
 7.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เก่ียวกับเ ร่ืองในชีวิตประจ าว ัน บรรยายและอธิบาย                    
เปรียบเทียบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
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 8. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองใกล้ตัว กิจกรรม และ                     
ประสบการณ์โดยใหเ้หตุผลสั้น ๆ 
 9. พูดและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม                    
ใกลต้วั 
 10. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เร่ือง/กิจกรรม/ข่าว/                     
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
 11.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วัพร้อมทั้งให้เหตุผล                     
สั้น ๆ 
 12. ใช้ภาษา น ้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตาม                      
มารยาทสังคมและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
                 13. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและชีวติความเป็นอยูง่่าย ๆ ของชาวฝร่ังเศส 
 14. เขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสตามความสนใจ 

     15. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน   
และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย 
 16. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วนัส าคญั                      
และชีวติความเป็นอยูข่องฝร่ังเศสกบัของไทย 
 
รวมทั้งหมด    16    ผลการเรียนรู้    
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย32201    ภาษาเยอรมัน 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง เขา้ใจ น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค  าสั่ง 
ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง
ในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรืออีเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึก
ทกัษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเก่ียวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายอยา่งสร้างสรรค ์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน าความรู้
ดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาเยอรมนัใน
การแสวงหาความรู้ และความเพลิดเพลิน เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถ
ใชภ้าษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ นิทาน และบทความสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคท่ีฟังหรืออ่าน 

            4. จบัใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ เร่ืองสั้น ๆ  และ
เร่ืองเล่า 
             5. สนทนาและเขียนโตต้อบเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและ
ประสบการณ์ และส่ือสารอยา่งเน่ืองและเหมาะสม 
            6. เลือกและใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 

7. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให ้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
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             8. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองในชีวติประจ าวนั บรรยายและอธิบาย
เปรียบเทียบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
            9. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองในชีวติประจ าวนั บรรยายและอธิบายเปรียบเทียบ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
           10. พดูและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม 
ใกลต้วั 
           11. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง/กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์ท่ี
อยูใ่นความสนใจของสังคม 
           12. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวัพร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้ น ๆ 
           13. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้ น ๆ 
           14. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วัพร้อมทั้งใหเ้หตุผล 
สั้น ๆ  เขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัตามความสนใจ 
            15. เขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัตามความสนใจ 
            16. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลอง วนัส าคญัและชีวติ
ความเป็นอยูข่องเยอรมนักบัของไทย 
             17. คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้และน าเสนอดว้ยการพูด/การเขียน 
             18. คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้และน าเสนอดว้ยการพูด/การเขียน 
             19. ใชภ้าษาเยอรมนัในการสืบคน้/คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
            20. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาเยอรมนั 
 

รวมทั้งหมด    20    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย32202    ภาษาเยอรมัน 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5     ภาคเรียนที ่2  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

                อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน เขา้ใจ 
น ้าเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ตีความ 
วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง
ในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรืออีเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึก
ทกัษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเก่ียวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายอยา่งสร้างสรรค ์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน าความรู้
ดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาเยอรมนัใน
การแสวงหาความรู้ และความเพลิดเพลิน เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถ
ใชภ้าษาส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ นิทาน และบทความสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคท่ีฟังหรืออ่าน 

             4. จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ เร่ืองสั้ น ๆ                  
และเร่ืองเล่า 
             5. สนทนาและเขียนโตต้อบเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและ                 
ประสบการณ์ และส่ือสารอยา่งเน่ืองและเหมาะสม 
            6. เลือกและใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
           7. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองในชีวิตประจ าวนั บรรยายและอธิบายเปรียบเทียบ                
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
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           8.  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกของตนเองเ ก่ียวกับเ ร่ืองใกล้ตัว  กิจกรรม และ
ประสบการณ์    โดยใหเ้หตุผลสั้น ๆ 
           9. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม               
ใกลต้วั 
           10. พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง/กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์                
ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
            11. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆใกล้ตวัพร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้ น ๆ 
            12. ใช้ภาษา น ้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกบัระดบับุคคลและโอกาสตามมารยาท                 
สังคมและวฒันธรรมเยอรมนั 
            13. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและชีวติความเป็นอยูง่่าย ๆ ของชาวเยอรมนั 
            14.  เขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัตามความสนใจ 
            15. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และ                 
การล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาเยอรมนัและภาษาไทย 
            16. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วนัส าคญัและ                 
ชีวติความเป็นอยูข่องเยอรมนักบัของไทย 
 

รวมทั้งหมด    16    ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ32201    ภาษาจีน 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ค  าสั่ง  ค  าขอร้อง   ค  าแนะน า   ค  าอธิบายบทสนทนา ขอ้ความท่ีเป็นความ
เรียงและไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการขอ ให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปล่ียนเทียบ น าเสนอ 
แลกเปล่ียนน าเสนอขอ้มูล  ข่าวสาร  ใช้ประโยคผสมและประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ ท่ีใช้ส่ือ
ความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยออกเสียงสระ กลุ่มค า 
และประโยคไดถู้กตอ้งเหมาะกบัระดบัชั้น  กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาเขา้ใจ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น ต่อขอ้ความ ขอ้มูล เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ ขอ้มูลข่าวสารทอ้งถ่ิน ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ   พร้อมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได ้

2. เขียนอกัษรจีนไดถู้กตอ้งตามตามหลกัการเขียน 

3. ใชภ้าษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง  พดู  อ่าน  เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และระดบัชั้น 

4. รู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทย-จีน 

5. เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอกัษรจีนไดถู้กตอ้ง 
 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ32202    ภาษาจีน 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5     ภาคเรียนที ่ 2  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ค  าสั่ง   ค  าขอร้อง    ค  าแนะน า    ค  าอธิบาย   บทสนทนา   ขอ้ความท่ีเป็น
ความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใชส่ื้อ 
เทคโนโลยวีธีิการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการขอ   ใหข้อ้มูล   อธิบาย   บรรยาย   เปล่ียนเทียบ   น าเสนอ 
แลกเปล่ียนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร   ใช้ประโยคผสมและประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์  ท่ีใช้ส่ือ
ความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยออกเสียงสระ กลุ่มค า 
และประโยคไดถู้กตอ้งเหมาะกบัระดบัชั้น   กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เขา้ใจ   ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความ   ขอ้มูล   เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ   ขอ้มูลข่าวสารทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ    พร้อมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีทกัษะในการใชภ้าษาจีนเบ้ืองตน้ในการฟัง  พูด  อ่าน และเขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์
และเหมาะกบัสถานการณ์และระดบัชั้น 

 2.  ใชพ้จนานุกรมภาษาจีนในการสืบคน้ได ้
 3.  อ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งมีสัทอกัษรก ากบั 
 4.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม 
 5.  สามารถอ่านป้ายร้านคา้เป็นภาษาจีนและเร่ืองเก่ียวกบัถนนถลางได ้
 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

119 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ32201    ภาษาญีปุ่่น 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  ศพัท ์ส านวน ประโยค  บทอ่าน  ขอ้ความ ท่ีใชใ้นการส่ือสารตาม สถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั  อ่าน เขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนัจิท่ีปรากฏในบทเรียน  ขอร้องแนะน า
ตอบรับหรือปฏิเสธค าร้องขอ อธิบายการเดินทาง   เปรียบเทียบ ส่ิงของ บอกรูปร่างหน้าตาลกัษณะนิสัย
บรรยายสภาพ ส่ิงทัว่ไปท่ีพบเห็นการให้การรับ ถาม และบอกประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น  พูดอธิบาย
การท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง   แลกเปล่ียนน า เสนอขอ้มูลข่าวสารโดยใชรู้ปประโยคผสม และประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีเป็นทางการ  ตลอดจนเขา้ใจ  ภาษาท่าทาง  ในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ รู้และ
เขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษาแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความ ขอ้มูล เก่ียวกบัเร่ือง ท่ีอยูใ่นความสนใจใน
ชีวติประจ าวนั ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามลกัษณะการใชภ้าษาและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

ผลการเรียนรู้ 
             1. บอกและขอร้องใหผู้อ่ื้นท าอะไรใหไ้ด้ 
             2. ตอบรับและปฏิเสธค าขอของผูอ่ื้นได ้
             3. อธิบายเส้นทางการเดินทางได ้
             4. ถามและบอกทางได ้
             5. บอกรูปร่างหนา้ตา ลกัษณะนิสัยและงานอดิเรกของเพื่อนได ้
            6. พดูเปรียบเทียบส่ิงต่างๆจากความเป็นจริงและจากความคิดเห็นส่วนตวัได ้
             7. ถามและบอกประสบการณ์ท่ีเคยท ามาได ้
             8. บอกขั้นตอนการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้
             9. พดูคุยเก่ียวกบัการใหแ้ละการรับของได ้

10. บอกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีท าได ้
 

รวมทั้งหมด    10    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

120 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ32202    ภาษาญีปุ่่น 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5     ภาคเรียนที ่2  เวลา   120   คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ศพัท์   ส านวน   ประโยค  บทอ่าน  ขอ้ความ   ท่ีใช้ในการส่ือสารตาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั  อ่าน  เขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนัจิท่ีปรากฏในบทเรียนบอก
อาการเจ็บป่วย เปรียบเทียบเร่ืองในอดีตปัจจุบัน  การจัดเตรียมงาน  การเขียนอ่านข้อความในป้าย
ประชาสัมพนัธ์ การคาดการ การคาดคะเน บรรยายสภาพ ส่ิงทัว่ไปท่ีพบเห็นแลกเปล่ียนน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารโดยใช้รูปประโยคผสม  และประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีเป็นรูปสุภาพ รูปธรรมดา  
ตลอดจนเขา้ใจภาษา  ท่าทาง  ในการส่ือสาร ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
แสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความขอ้มูล  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจในชีวติประจ าวนั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ตาม
ลกัษณะการใชภ้าษา  สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ถามและบอกอาการป่วยได ้

             2.  แนะน าเพื่อนเร่ืองอาการป่วยได ้

         3.  พดูเร่ืองการเปล่ียนแปลงของตวัเองและสังคมโดยทัว่ไปได ้
             4.  ถามและบอกความตอ้งการได ้
             5.  ถามและขอขอ้มูลเก่ียวกบังานท่ีจะจดัได ้
             6.  พดูคุยเก่ียวกบัการเตรียมงานได ้
             7.  ถ่ายทอดขอ้มูลจากการอ่านและการฟังได ้
             8.  ถามและอธิบายเก่ียวกบัผลงานในงานนิทรรศการวชิาการได ้
         9.  ปรึกษาเร่ืองการนดัหมายกบัเพื่อนได ้ 
 

รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

121 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33201    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

     ฟังและพูดบทสนทนาเก่ียวกับ ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าอธิบาย บทสนทนา เพื่อแสดงความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวนั  ประเด็นเร่ืองราว ปัญหาต่างๆ โดย
ใช้ส่ือเทคโนโลยีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม สินค้าหรือบริการในท้องถ่ิน ใช้ประโยคผสมและประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ท่ีใชส่ื้อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยออก
เสียงสระ กลุ่มค าและประโยคท่ีซบัซ้อนไดถู้กตอ้ง   รู้และเขา้ใจความเหมือน วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ
ของเจา้ของภาษา  เขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบั
บุคคลและกาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และสามารถใชภ้าษาท่ีเรียนเป็นเคร่ืองมือในการเรียน
ต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ฟัง ค าสั่ง ค  าขอร้อง และปฏิบติัได ้
 2. สนทนาโตต้อบเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัได้ 
 3. น าเสนอเก่ียวกบัประเพณีของจงัหวดัภูเก็ตได ้
 4. ออกเสียงเก่ียวกบัค า วลี และประโยคไดถู้กตอ้ง 
 5. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการถามราคาส่ิงของไดถู้กตอ้ง 
 6. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ได ้
 7. พูด   เขียน   แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของวฒันธรรมไทยและ                 
เจา้ของภาษาได ้
  
รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

122 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33202    องักฤษการอ่าน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

พฒันาทกัษะการอ่านโดยฝึกกลยทุธ์การอ่านต่าง ๆ เพื่อการวเิคราะห์ความหมาย  ตีความ จบัประเด็น
ส าคญั บอกรายละเอียด  ล าดบัเหตุการณ์ จ าแนกขอ้เท็จจริง  ความคิดเห็น  บอกสาเหตุ ผล  ผลกระทบ สรุป
คุณค่า ตลอดจนบอกอารมณ์ และแนวคิดของผูเ้ขียน จากส่ือต่าง ๆ และสาระท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนั มีวิสัยทัศน์ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายอยา่งมีวจิารณญาณ เกิดความรู้ความเพลิดเพลิน และเห็นคุณค่าของการอ่าน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านบทอ่านจากส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ แลว้หาความหมายของค าศพัทจ์ากบริบทได้ (Guessing 
word meanings)  
 2.  อ่านบทอ่านจากส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ แลว้บอกหวัเร่ือง และจบัใจความส าคญัหรือประเด็นหลกั
ได ้(Title and Main Ideas) 
 3.  อ่านส ารวจส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือ และมีทกัษะการเลือกอ่านเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัจุดมุ่งหมายได ้
(Using Textbooks) 
 4.  อ่านบทอ่านต่าง ๆแลว้บอกรายละเอียด หรือขอ้มูลสนบัสนุนประเด็นหลกัเร่ืองท่ีอ่าน จ าแนก
ประเภทส่ือ (Text Types) ได ้
 5.  อ่านบทอ่านต่าง ๆ แลว้ล าดบัเหตุการณ์ได ้(Sequencing) 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

123 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33203    องักฤษรอบรู้ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองค า วลี ส านวน ประโยค  และขอ้ความ
ท่ีซบัซอ้นและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งมีความรู้และทกัษะในการอ่านวิเคราะห์ตีความสรุปความหมาย
ของประโยค (Sentence Interpretation) ใจความส าคญั และรายะเอียด ของสารท่ีมีความยาว 1 อนุเฉท
(Paragraph Reading) และบทความ (Essay Reading) ไดถู้กตอ้ง มีทกัษะในการฟัง-อ่านขอ้ความ ขอ้มูล
ข่าวสาร บทความ สาระคดีจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บทสนทนา เร่ืองราวสั้น ๆ เร่ืองเล่า นิทานหรือ
เร่ืองสั้นไดเ้ขา้ใจ ตอบค าถาม สรุปใจความ และเล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่าน  แสดงบทบาทสมมุติ จากนิทาน นิยาย 
หรือเร่ืองสั้น ท่ีอ่านโดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาได ้  ตลอดจนใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึก
ของตน  เก่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือการเรียนและผลจากการ
ฝึกทกัษะภาษา ใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทศัน์ของตน ดา้นการศึกษาและการงาน
อาชีพ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ สามารถน าเสนอขอ้มูลได้อย่าง
น่าสนใจ ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ตระหนกัและเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาองักฤษและ
สามารถน าความรู้และทกัษะทางภาษาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  เข้าใจกระบวนการอ่านประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน ในการตีความเพื่อความเข้าใจ                     
ค ว ามหมา ยของประ โยค  โดยก า รวิ เ ค ร า ะ ห์ จ า กค า ส า คัญ  โค รงส ร้ า งท า ง ไว ย าก ร ณ์ และ                     
เคร่ืองหมายวรรคตอนได ้

2.   อธิบายโครงสร้างส าคัญของข้อความ 1 ย่อหน้า (Paragraph) ได้ สรุปใจความส าคัญ และบอก       
รายละเอียดของเร่ืองราวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  

3.   เขา้ใจกระบวนการอ่าน จากรูปแบบการเขียนของผูเ้ขียนชนิดต่างๆ บอกหัวเร่ือง ล าดบั      
เหตุการณ์เขียนสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน และจุดมุ่งหมายและน ้าเสียงของผูเ้ขียนได ้ 

4.   เขา้ใจกระบวนการอ่าน และวิเคราะห์ขอ้ความ ประเภทแสดงเหตุและผล (Cause and      
Effect)  สรุปใจความส าคญั บอกสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนไดถู้กตอ้ง  

5.  เขา้ใจกระบวนการอ่าน และวิเคราะห์ขอ้ความ ประเภทการเปรียบเทียบและการแสดงความ     
ขดัแยง้ (Comparison and Contrast) สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน บอกความเหมือน     และความ
แตกต่างไดถู้กตอ้ง  
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 6.  เขา้ใจกระบวนการอ่าน และวิเคราะห์ขอ้ความประเภทแสดงขอ้เท็จจริง (Fact and Opinion)                  
และแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน และแยกขอ้เท็จจริงและ      ความคิดเห็น
ไดถู้กตอ้ง  

7.   อธิบายโครงสร้างส าคญัของความเรียง (Essay) ได ้สรุปใจความส าคญั และบอก      
รายละเอียดของเร่ืองราวท่ีอ่านได ้ 
   8.  พูดและเขียนวิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านประเภท นิทาน นิยาย หรือเร่ืองสั้ น และสามารถถ่ายทอด      
เร่ืองราวใหผู้อ่ื้นฟังเขา้ใจได ้ 
 
รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33204    องักฤษการแปล 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 อ่าน ตีความ ถอดความ และเขียนบทแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั
ชีวติประจ าวนั ส่ิงใกลต้วั ความรู้ทัว่ไป บนัเทิงคดี และเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน รวมทั้ง
เผยแพร่งานแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบั ประเพณี วฒันธรรม และความเช่ือ
ของทอ้งถ่ินภูเก็ต  
 โดยใช้โครงสร้างภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ความถูกตอ้งและความ
เหมาะสมในบทแปลต่าง ๆ อยา่งมีหลกัการ เพื่อถ่ายทอดความคิดจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึงไดต้รงกบั
วฒันธรรมในภาษาของบทแปล และเกิดความซาบซ้ึง เห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผูอ่ื้น 
ตลอดจนพฒันาการแปลภาษาเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผลการเรียนรู้  
 1.  เขา้ใจ ตีความและแปลความจากส่ือตน้ฉบบั ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมคง
ความหมายเดิม และตรงกบัวฒันธรรมในภาษาของบทแปล 
 2.  วเิคราะห์ความถูกตอ้งและความเหมาะสมในบทแปลต่างๆอยา่งมีหลกัการ 
 3.  ถ่ายทอดความคิดจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึงไดต้รงกบัวฒันธรรมในภาษาของบทแปล 
 4.  แปลเร่ืองราวชีวิตประจ าวนั ส่ิงใกลต้วั ความรู้ทัว่ไป บนัเทิงคดี และเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
สาระการเรียนรู้อ่ืน  
 5.  มีความซาบซ้ึง ภาคภูมิใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผูอ่ื้น ตลอดจนพฒันาการ     
แปลภาษาเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและสู่การประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33205    องักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่  เวลา    40    คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

     ฟังและพูดบทสนทนาเก่ียวกับ ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าอธิบาย บทสนทนา เพื่อแสดงความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นความสนใจในชีวิตประจ าวนั  ประเด็นเร่ืองราว ปัญหาต่าง ๆ โดย
ใช้ส่ือเทคโนโลยีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม สินค้าหรือบริการในท้องถ่ิน ใช้ประโยคผสมและประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ท่ีใชส่ื้อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยออก
เสียงสระ กลุ่มค าและประโยคท่ีซบัซ้อนไดถู้กตอ้ง   รู้และเขา้ใจความเหมือน วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ
ของเจา้ของภาษา เขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบั
บุคคลและกาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และสามารถใชภ้าษาท่ีเรียนเป็นเคร่ืองมือในการเรียน
ต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายเก่ียวกบัค าและส านวนไดถู้กตอ้ง 
 2.  พดู เขียนอธิบายเก่ียวกบัประเพณีของทิ้งถ่ินภูเก็ตได ้
 3. พดูแนะน าการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตได ้
 4. ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามบริบทดา้นโครงสร้าง ภาษา ค า และส านวน 
 5. ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการโฆษณาสินคา้ของทอ้งถ่ินได ้
 6. สนทนาโตต้อบเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัได้ 
 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33206    องักฤษการอ่าน 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

พฒันาทกัษะการอ่านโดยฝึกกลยทุธ์การอ่านต่าง ๆ เพื่อการวเิคราะห์ความหมาย  ตีความ จบัประเด็น
ส าคญั บอกรายละเอียด  ล าดบัเหตุการณ์ จ าแนกขอ้เท็จจริง  ความคิดเห็น  บอกสาเหตุ ผล  ผลกระทบ สรุป
คุณค่า ตลอดจนบอกอารมณ์ และแนวคิดของผูเ้ขียน จากส่ือต่าง ๆ และสาระท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนั มีวิสัยทัศน์ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายอยา่งมีวจิารณญาณ เกิดความรู้ความเพลิดเพลิน และเห็นคุณค่าของการอ่าน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านส่ือภาพประเภทต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีอ่านได ้(Graphic Aids) 
 2.  อ่านเร่ืองแลว้จ าแนกขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นได ้(Fact and Opinion) 
 3.  อ่านเร่ืองแลว้บอกสาเหตุ ผล และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองได ้(Causes and Results) 
 4.  อ่านเร่ืองแลว้สรุปวิเคราะห์คุณค่า และขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากได ้ (Making 

Inferences) 
 5.  อ่านเร่ืองแลว้บอกอารมณ์ และแนวคิดของผูเ้ขียน หรือเร่ืองท่ีอ่านได ้(Mood and Tone) 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33207    องักฤษรอบรู้ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองค า วลี ส านวน ประโยค  และขอ้ความ
ท่ีซบัซอ้นและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งมีความรู้และทกัษะในการอ่านวิเคราะห์ตีความสรุปความหมาย
ของประโยค  (Sentence Interpretation) ใจความส าคญั และรายะเอียด ของสารท่ีมีความยาว 1 อนุเฉท 
(Paragraph Reading) และบทความ  (Essay Reading) ไดถู้กตอ้ง มีทกัษะในการฟัง-อ่านขอ้ความ ขอ้มูล
ข่าวสาร บทความ สาระคดีจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บทสนทนา เร่ืองราวสั้น ๆ เร่ืองเล่า นิทานหรือ
เร่ืองสั้นไดเ้ขา้ใจ ตอบค าถาม สรุปใจความ และเล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่าน  แสดงบทบาทสมมุติ จากนิทาน นิยาย 
หรือเร่ืองสั้น ท่ีอ่านโดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาได ้  ตลอดจนใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึก
ของตน  เก่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือการเรียนและผลจากการ
ฝึกทกัษะภาษา ใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทศัน์ของตน ดา้นการศึกษาและการงาน
อาชีพ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ สามารถน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ตระหนกัและเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาองักฤษและสามารถน า
ความรู้และทกัษะทางภาษาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจความแตกต่างระหว่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองค า วลี  ส านวน ประโยค และ    
ขอ้ความท่ีซบัซอ้นและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.  ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเก่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต พร้อม     
ทั้งใหเ้หตุผลโดยใชป้ระโยชน์จากส่ือการเรียนและผลจากการฝึกทกัษะต่างๆ รวมทั้งแสวงหา     วิธีการเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบตนเอง  
  3.  เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง                 
ในรูปแบบต่าง ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลข่างสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดีจากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และถ่ายโดยเป็นขอ้ความโดยใชถ้อ้ยค าของตนเองได ้ 

4.  ใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพื่อขยายโลกทศัน์
จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ  

5.  พดู อ่าน และเขียนวจิารณ์เร่ืองราวท่ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีเกิดในสังคมไดอ้ยา่งมีเหตุผลได ้
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  อ33208    องักฤษการแปล 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ตีความและแปลความจากส่ือต้นฉบับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมคงความหมายเดิม ตรงกบัวฒันธรรมในภาษาของบทแปล เพื่อให้ขอ้มูล 
อธิบาย เปรียบเทียบและแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวหรือประเด็นปัญหาต่างๆ สร้างองคค์วามรู้โดยใช้
ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา พร้อมทั้งน าเสนองานแปลจากบทกวีหรือละครสั้ นภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  

โดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถ เผยแพร่งาน
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบั ประเพณี วฒันธรรม และความเช่ือของทอ้งถ่ิน
ภูเก็ตและเกิดความซาบซ้ึง ภาคภูมิใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผูอ่ื้น ตลอดจนพฒันาการ
แปลภาษาเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและสู่การประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  เขา้ใจ ตีความและแปลความจากส่ือตน้ฉบบั ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทย     เป็น
ภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมคงความหมายเดิม และตรงกบัวฒันธรรมในภาษาของบทแปล 
 2.  ใหข้อ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบและแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวหรือประเด็นปัญหา     ต่าง 
ๆ  สร้างองคค์วามรู้โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทกัษะ 
 3.  น าเสนองานแปลจากบทกวีหรือละครสั้ นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น     
ภาษาองักฤษ โดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 4.  เผยแพร่งานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบั ประเพณี วฒันธรรม     
และความเช่ือของทอ้งถ่ินภูเก็ต 
 5.  มีความซาบซ้ึง ภาคภูมิใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผูอ่ื้น ตลอดจนพฒันาการ     
แปลภาษาเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและสู่การประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ33201    ภาษาฝร่ังเศส 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  80   คาบ  จ านวน  2.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ น ้าเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม 
ประเพณี อ่านอออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน ตีความ 
วเิคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่
ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพห์รืออีเล็กทรอนิกส์ ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่งและสวสัดิการ การศึกษาและ
อาชีพ การซ้ือขาย การเดินทางท่องเท่ียว วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใชภ้าษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และให้
เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลย ีส่ือ
การเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทกัษะต่าง ๆ แสวงหาวธีิการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอ
ขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโนม้นา้ว ต่อรองเก่ียวกบัประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในทอ้งถ่ิน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายอยา่งสร้างสรรค ์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกว ี หรือบทละครสั้น
โดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาดว้ยความเพลิดเพลิน เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน า
ความรู้ดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษา
ฝร่ังเศสในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใชภ้าษา
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1 .ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใชง้านต่างๆ ค าช้ีแจง  ค าอธิบายและค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้ น ถูกต้องตาม    

หลกัการอ่าน 
3. อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความไดส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน    

รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 
4. จบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน    

เร่ืองสั้นท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดีจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
             5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั                 
และประสบการณ์ และส่ือสารอยา่งเน่ืองและเหมาะสม 
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            6.  เลือกและใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจง ค าอธิบายอยา่งคล่องแคล่ว 
            7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ   เสนอ   ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   ใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
            8.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั                
เร่ือง/ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม 
           9.  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ กิจกรรม              
ประสบการณ์และข่าว / เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 
           10. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น                
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
           11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์                
และสถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด    11    ผลการเรียนรู้  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

132 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ33202    ฝร่ังเศสอ่าน - เขียน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน 1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ ตีความ ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ขอ้ความ ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เร่ืองสั้น เร่ืองเล่า  จากส่ือ
ส่ิงพิมพห์รือส่ืออีเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอขอ้มูล แสดงความตอ้งการ และความรู้สึก แลกเปล่ียน
ขอ้มูล ข่าวสาร น าเสนอบทเพลง บทกว ีบทละครสั้น ๆ ขอ้มูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ทัว่ไป เร่ืองราวตามสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม และทอ้งถ่ิน โดยใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ี
มีอยูใ่นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ใชภ้าษาในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และความบนัเทิง เห็นคุณค่าของภาษา และวฒันธรรม และเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้ง ตามหลกัการออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 
2. ใช้ภาษาง่าย ๆ และท่าทางในการส่ือสารได้ เหมาะสมกบัระดบับุคคล และวฒันธรรมของ     

เจา้ของภาษา 
3. ใช้ภาษาง่าย ๆ ตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและสามารถ    

ส่ือสารโดยใชส่ื้อท่ีมีอยูใ่น แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
4. เขา้ใจและตีความส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบง่าย ๆ  
5. ใชภ้าษาง่าย ๆ เพื่อขอและให้ขอ้มูล อธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัและส่ิงท่ีตนสนใจ      

โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ33203    ภาษาฝร่ังเศส 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  80   คาบ  จ านวน  2.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม 
ประเพณี อ่านอออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่
ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรืออีเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวสัดิการ การศึกษาและ
อาชีพ การซ้ือขาย การเดินทางท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และให้
เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือ
การเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทกัษะต่างๆ แสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอ
ขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโนม้นา้ว ต่อรองเก่ียวกบัประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในทอ้งถ่ิน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น
โดยใช้เคา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน า
ความรู้ด้านภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษา
ฝร่ังเศสในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใชภ้าษา
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถ่ิน   
สังคม และโลกพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

2. เลือกใชภ้าษา น ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบับุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท    สังคม
และวฒันธรรมฝร่ังเศส 

3. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาว    
ฝร่ังเศส 

4. เขา้ร่วม แนะน าและจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสอยา่งเหมาะสม 
5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพงัเพย     

สุภาษิตและบทกลอนของภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย 
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6. วเิคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือและวฒันธรรม    

ของฝร่ังเศสกบัของไทยและน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 
7. คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ    

เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
8. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนสถานศึกษา     ชุมชน 

และสังคม 
9. ใช้ภาษาฝร่ังเศสในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่าง ๆ จากส่ือ     

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
10. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน/ประเทศชาติเป็น      

ภาษาฝร่ังเศส 
 
รวมทั้งหมด    10    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ฝ33204    ฝร่ังเศสอ่าน - เขียน 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจ ตีความ ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ขอ้ความ ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เร่ืองสั้น เร่ืองเล่า  จากส่ือ
ส่ิงพิมพห์รือส่ืออีเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอขอ้มูล แสดงความตอ้งการ และความรู้สึก แลกเปล่ียน
ขอ้มูล ข่าวสาร น าเสนอบทเพลง บทกว ีบทละครสั้น ๆ ขอ้มูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ทัว่ไป เร่ืองราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม และทอ้งถ่ิน โดยใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ี
มีอยูใ่นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ใชภ้าษาในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และความบนัเทิง เห็นคุณค่าของภาษา และวฒันธรรม และเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจเน้ือหาสาระภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและท่ีตั้งของประเทศฝร่ังเศส 
2. อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการ ออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 
3. สามารถส่ือสารดว้ยถอ้ยค า ส านวน และประโยคง่าย ๆ กบัเจา้ของภาษา 
4. ใชภ้าษาง่าย ๆ เพื่อขอและให้ขอ้มูล อธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัและส่ิงท่ีตนสนใจ    

โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา 
5. เขา้ใจความแตกต่างของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีระหวา่งฝร่ังเศส และไทย 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย33201    ภาษาเยอรมัน 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่  เวลา  80   คาบ  จ านวน  2.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน เขา้ใจ 
น ้าเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ตีความ 
วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่
ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรืออีเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวสัดิการ การศึกษาและ
อาชีพ การซ้ือขาย การเดินทางท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และให้
เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือ
การเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทกัษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอ
ขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโนม้นา้ว ต่อรองเก่ียวกบัประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในทอ้งถ่ิน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น
โดยใช้เคา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน า
ความรู้ด้านภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาเยอรมนัในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้
ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใชง้านต่างๆ ค าช้ีแจง  ค าอธิบายและค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้ น ถูกต้องตาม   

หลกัการอ่าน 
3. อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความไดส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน    

รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 
4. จบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน    

เร่ืองสั้นท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดีจากส่ือประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
              5. สนทนาและเขียนโต้ตอบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวั สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั                  
และประสบการณ์ และส่ือสารอยา่งเน่ืองและเหมาะสม 
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              6. เลือกและใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจง ค าอธิบายอยา่งคล่องแคล่ว 
              7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน                 
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
              8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั                 
เร่ือง/ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม 
              9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ กิจกรรม                 
ประสบการณ์และข่าว / เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 
            10. พูดและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น                 
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
           11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์                
และสถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
 
รวมทั้งหมด    11    ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย33202    เยอรมันอ่าน - เขียน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง เขา้ใจ น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค  าสั่ง 
ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง
ในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรืออีเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึก
ทกัษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเก่ียวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายอยา่งสร้างสรรค ์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน าความรู้
ดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาเยอรมนัใน
การแสวงหาความรู้ และความเพลิดเพลิน เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถ
ใชภ้าษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ นิทาน และบทความสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคท่ีฟังหรืออ่าน 

             4. จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ เร่ืองสั้ น ๆ                 
และเร่ืองเล่า 
             5. สนทนาและเขียนโตต้อบเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและ                
ประสบการณ์ และส่ือสารอยา่งเน่ืองและเหมาะสม 
             6. เลือกและใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
 7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให ้        
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
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8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เก่ียวกับเร่ืองในชีวิตประจ าวนั บรรยายและอธิบาย                     

เปรียบเทียบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เ ก่ียวกับเ ร่ืองในชีวิตประจ าว ัน บรรยายและอธิบาย                        
เปรียบเทียบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
 10. พูดและเ ขียนน า เสนอข้อมูล เ ก่ียวกับตนเอง  กิจว ัตรประจ าว ัน  ประสบการณ์  และ                         
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เร่ือง/กิจกรรม/ข่าว/                         
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวก ับกิจกรรมหรือเ ร่ืองต่างๆใกล ้ตวัพร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้ น ๆ 
 13. ใช้ภาษา น ้ า เสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตาม                         
มารยาทสังคมและวฒันธรรมเยอรมนั 
 14. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้ งให ้                       
เหตุผลสั้น ๆ 
 15. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวัพร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้น ๆ 
 16. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวัพร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้น ๆ 
 17. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วนัส าคัญ                         
และชีวติความเป็นอยูข่องเยอรมนักบัของไทย 
 18. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ีเ ก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก                         
แหล่งเรียนรู้และน าเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 
 19. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ีเ ก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก                         
แหล่งเรียนรู้และน าเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 
 20. ใช้ภาษาเยอรมันในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้                          
ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาเยอรมนั 
 
รวมทั้งหมด    21    ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย33203    ภาษาเยอรมัน 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่  เวลา  80   คาบ  จ านวน  2.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ออกเสียงบทอ่านได้ถูกตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน  เขา้ใจ 
น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี อ่าน 
ตีความ วิเคราะห์ขอ้ความ ถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดี จากส่ือท่ีเป็นความเรียง และ
ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพห์รืออีเล็กทรอนิกส์ ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวสัดิการ การศึกษาและ
อาชีพ การซ้ือขาย การเดินทางท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และให้
เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือ
การเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทกัษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอ
ขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโนม้นา้ว ต่อรองเก่ียวกบัประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในทอ้งถ่ิน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น
โดยใช้เคา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและน า
ความรู้ด้านภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาเยอรมนัในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทศัน์โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้
ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเขา้สู่สังคม และอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในทอ้งถ่ิน     

สังคม และโลกพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
2. เลือกใชภ้าษา น ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบับุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท    สังคม

และวฒันธรรมเยอรมนั 
3. อธิบาย/อภิปรายวถีิชีวติ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ    ชาว

เยอรมนั 
4. เขา้ร่วม แนะน าและจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัอยา่งเหมาะสม 
5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพงัเพย     

สุภาษิตและบทกลอนของภาษาเยอรมนัและภาษาไทย 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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6. วเิคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือและวฒันธรรม    

ของเยอรมนักบัของไทยและน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 
7. คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ    

เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
8. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา    ชุมชน

และสังคม 
9. ใช้ภาษาเยอรมนัในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่าง ๆ จากส่ือ     

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
10. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติเป็น      

ภาษาเยอรมนั 
 

รวมทั้งหมด    10    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

142 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ย33204    เยอรมันอ่าน - เขียน 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  40   คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

             ศึกษาบทอ่านจากส่ือต่าง ๆ จากส่ือประเภทต่าง ๆ ฝึกการอ่านออกเสียง สรุปความส าคญั ตีความ 
วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทอ่าน ขอ้ความ ข่าวสาร สารคดี บนัเทิงคดี และเขียนสรุปขอ้มูล 
เร่ืองราว   รายงานท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์  เหตุการณ์   หรือเร่ืองทัว่ไป   บทกวี   บทละครสั้น ๆ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในทกัษะภาษา และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
สามารถใชภ้าษาในการอ่าน เขียน ส่ือความคิดไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจเน้ือหาสาระภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและท่ีตั้งของประเทศ   เยอรมนั 
2. อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการ ออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 
3. สามารถส่ือสารดว้ยถอ้ยค า ส านวน และประโยคง่าย ๆ กบัเจา้ของภาษา 
4. ใชภ้าษาง่าย ๆ เพื่อขอและให้ขอ้มูล อธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัและส่ิงท่ีตนสนใจ    

โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา 
5. เขา้ใจความแตกต่างของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีระหวา่งเยอรมนัและไทย 

 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

143 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ33201    ภาษาจีน 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  120  คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถ ฟัง พูด อ่านบทอ่าน เขียนค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าอธิบายบทสนทนา เพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ต่อรอง ขอและให้ข้อมูล ตีความ อธิบาย 
บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ ใน
ชีวิตประจ าวนั ประเด็นเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์   
ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม สินคา้หรือบริการในทอ้งถ่ินใชป้ระโยคผสม และประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
ออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนไดถู้กตอ้ง รู้และเขา้ใจ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของ
เจ้าของภาษาทั้งเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างภาษาท่ีเรียนกับภาษาไทย    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและสามารถใชภ้าษาท่ีเรียนเป็นเคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเขา้ใจการด ารงชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านภาษาจีนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีตวัสัทอกัษรก ากบั 

 2.  มีทกัษะในการใชภ้าษาจีนในการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  ในสถานการณ์   โครงสร้างท่ีซบัซอ้นข้ึน 

 3.  เสนอขอ้มูลเร่ืองราว  รายงานท่ี เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน  เสนอความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  กิจกรรม  สินคา้และบริการทอ้งถ่ิน 

 4.  น าเสนอบทกวีหรือบทละครสั้นตามเคา้โครงแนวความคิดของเจา้ของภาษา 
 5.  สามารถถ่ายทอดความคิดและความหมายอยา่งง่ายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึง 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

144 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  จ33202    ภาษาจีน 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  120  คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

เขา้ใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถ ฟัง พูด อ่านบทอ่าน เขียนค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า 
ค  าอธิบายบทสนทนา เพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ต่อรอง ขอและให้ข้อมูล ตีความ อธิบาย 
บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ ใน
ชีวิตประจ าวนั ประเด็นเร่ืองราวปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนเขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์  
ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม สินคา้หรือบริการในทอ้งถ่ินใชป้ระโยคผสม และประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
ออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนไดถู้กตอ้ง รู้และเขา้ใจ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของ
เจ้าของภาษาทั้งเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างภาษาท่ีเรียนกับภาษาไทย    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและสามารถใชภ้าษาท่ีเรียนเป็นเคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเข้าใจการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและสามารถใช้ภาษาท่ี
เรียนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านภาษาจีนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีตวัสัทอกัษรก ากบั 

 2.  มีทกัษะในการใชภ้าษาจีนในการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  ในสถานการณ์   โครงสร้างท่ีซบัซอ้นข้ึน 

 3.  เสนอขอ้มูลเร่ืองราว  รายงานท่ี เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน  เสนอความคิดรวบยอด     
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  กิจกรรม  สินคา้และบริการทอ้งถ่ิน 
 4.  น าเสนอบทกวีหรือบทละครสั้นตามเคา้โครงแนวความคิดของเจา้ของภาษา 
 5.  สามารถถ่ายทอดความคิดและความหมายอยา่งง่ายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึง 

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

145 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ33201    ภาษาญี่ปุ่น 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่1  เวลา  120 คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ฟัง พูด อ่าน เขียนเก่ียวกับกฎระเบียบ  ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม               
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสังคม  บอกเล่าเร่ืองราวความคิดในอนาคตของตนเอง และผูอ่ื้น เขา้ใจ
น ้ าเสียง   ความรู้สึกของผูพู้ดถ่ายทอดข้อมูล   วิเคราะห์  ตีความสรุปบทอ่านท่ีซับซ้อน น าเสนอข้อมูล
เร่ืองราวและความคิดรวบยอด  เก่ียวกบัประสบการณ์เหตุการณ์ทัว่ไปแสดงความตอ้งการและความรู้สึก
เก่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต  ปัจจุบนัในอนาคต โดยใชเ้คา้โครงตามแนวความคิดของเจา้ของภาษาไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสาร   ของชุมชน ทอ้งถ่ินและสังคมโลก 
 

ผลการเรียนรู้ 
            1. ถามและตอบเก่ียวกบักฎระเบียบได ้
            2. ขออนุญาตท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้
            3. ถ่ายทอดขอ้มูลโดยบอกท่ีมาของขอ้มูลได ้
            4. แสดงความคิดเห็นของตนเองและฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้
            5. บอกส่ิงท่ีตนอยากจะเป็นหรืออยากจะท าได ้
            6. บอกความตั้งใจท่ีจะท าได ้
            7. อธิบายวธีิการใชเ้คร่ืองใชต่้าง ๆ ได ้
            8. บอกเร่ืองท่ีตนเองเดือดร้อนได ้
            9. ขอโทษในส่ิงท่ีตนท าผดิพลาดได ้
  
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

146 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ญ33202    ภาษาญี่ปุ่น 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่2  เวลา  120 คาบ  จ านวน  3.0  หน่วยกติ                               
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

                       ฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์ ส านวน ประโยค  บทอ่าน  ข้อความ ท่ีใช้ในการส่ือสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั อ่าน เขียนและเขา้ใจความหมายตวัอกัษรคนัจิท่ีปรากฏในบทเรียนบอก
เล่าเหตุการณ์ ถ่ายทอดเร่ืองราว เก่ียวกบังานเทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมความเช่ือของไทย  
ญ่ีปุ่น และชาติต่าง ๆ และประวติัความเป็นมาของส่ิงต่าง ๆ เขียนบอกเล่าเก่ียวกบัความทรงจ าในวยัเด็ก เขา้ใจ
ภาษายกย่อง ถ่อมตวั  พูดสุนทรพจน์โดยใช้ภาษาสุภาพ   ตลอดจนขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสาร ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ    รู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา แสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความ ขอ้มูลเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะการใช้ภาษาและสอดคล้องกับ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
 ผลการเรียนรู้ 
 1.  ถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัเทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ และ                    
ความเป็นมาของส่ิงต่าง ๆ ได ้
 2.  พดูเก่ียวกบัความทรงจ าในวยัเด็กได ้

 3.  เขา้ใจภาษาสุภาพได ้

 4.  พดูสุนทรพจน์โดยใชภ้าษาสุภาพได ้
 5.  พดูคุยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยและจงัหวดัภูเก็ตแก่นกัท่องเท่ียวได ้

 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


