
                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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รายวชิาพืน้ฐาน   

❑ อ11101 ภาษาองักฤษ  เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ อ12101 ภาษาองักฤษ  เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ อ13101 ภาษาองักฤษ  เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ อ14101 ภาษาองักฤษ  เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ อ15101 ภาษาองักฤษ  เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ อ16101 ภาษาองักฤษ  เวลา  80  ชัว่โมง 
 

รายวชิาเพิม่เติม   

❑ อ11201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1  เวลา  120  ชัว่โมง 

❑ อ12201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2  เวลา  120  ชัว่โมง 

❑ อ13201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3  เวลา  120  ชัว่โมง 

❑ อ14201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4  เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ อ15201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5  เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ อ16201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 6  เวลา  40  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ระดับประถมศึกษา 
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                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ11101 ภาษาองักฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                  เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
เขา้ใจค าสั่งท่ีใช้ในห้องเรียน ระบุตวัอกัษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่ายๆถูกตอ้งตาม

หลกัการอ่าน เขา้ใจค า กลุ่มค า และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร 
เคร่ืองด่ืมและนนัทนาการ บทอ่านเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ค าศพัทเ์ก่ียวกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืน เข้าใจบทสนทนาท่ีใช้ในการทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน า
ตนเอง ค าศพัท์ ส านวนภาษาและประโยคท่ีใช้บอกความตอ้งการ ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง บุคคลและเร่ืองใกลต้วั เขา้ใจภาษาท่าทางในการส่ือสารของเจา้ของภาษา เขา้ใจเทศกาลส าคญั
ของเจา้ของภาษา ความแตกต่างของตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาองักฤษและภาษาไทย 

โดยใชก้ระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และ
สนทนาโตต้อบ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ต 2.2 ป.1/1 
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 

รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ12101 ภาษาองักฤษ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                     เวลา 80  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
เขา้ใจค าสั่งและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน ระบุตวัอกัษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค า และ

อ่านประโยคง่ายๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เขา้ใจค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และความหมายเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืมและนนัทนาการ เขา้ใจการฟังประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ค าศพัทเ์ก่ียวกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน เขา้ใจบทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง ค าศพัท ์ส านวนภาษาและประโยคท่ีใชบ้อกความ
ตอ้งการ ค าศพัท์ และประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง บุคคลและเร่ืองใกล้ตวั เขา้ใจภาษา
ท่าทางในการส่ือสารของเจา้ของภาษา เขา้ใจเทศกาลส าคญัของเจา้ของภาษา ความแตกต่างของตวัอกัษรและ
เสียงตวัอกัษรของภาษาองักฤษและภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และ
สนทนาโตต้อบ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต 1.3 ป.2/1 
ต 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
ต 2.2 ป.2/1 
ต 3.1 ป.2/1 
ต 4.1 ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1            
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ13101 ภาษาองักฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                เวลา 80  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
เขา้ใจค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียน อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และบท

พูดเขา้จงัหวะง่ายๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เขา้ใจกลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืมและนนัทนาการ เขา้ใจประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ค าศพัทเ์ก่ียวกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน เขา้ใจบทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง ค าศพัท ์ส านวนภาษาและประโยคท่ีใชบ้อกความ
ตอ้งการ ค าศพัท ์ส านวนภาษาและประโยคท่ีใชข้อและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเพื่อน ค าและประโยคท่ี
ใชแ้สดงความรู้สึก ค าและประโยคท่ีใชใ้นการพูดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง บุคคลใกลต้วัและเร่ืองใกลต้วั ค  า 
กลุ่มค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบับุคคล สัตว ์และส่ิงของ เขา้ใจเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจา้ของภาษา ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคของภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และ
สนทนาโตต้อบ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 ต 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
ต 1.3 ป.3/1, ป.3/2   ต 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ต 2.2 ป.3/1    ต 3.1 ป.3/1 
ต 4.1 ป.3/1    ต 4.2 ป.3/1 

รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ14101 ภาษาองักฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                          เวลา  80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
เขา้ใจค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน และค าแนะน าง่ายๆในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ

ท าอาหารและเคร่ืองด่ืม อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ขอ้ความง่ายๆ และบทพูดเขา้จงัหวะ
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เขา้ใจกลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และความหมายเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-
ขาย และลมฟ้าอากาศ ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ ค าศพัทเ์ก่ียวกบั
สาระการเรียนรู้อ่ืน เขา้ใจบทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอยา่งสุภาพ 
ประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อนและบุคคลใกลต้วัและส านวนการตอบรับ ค าศพัท ์ส านวนภาษา
และประโยคท่ีใชแ้สดงความตอ้งการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ค าศพัท ์ส านวนภาษาและ
ประโยคท่ีใช้ขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง ส่ิงใกล้ตวั เพื่อน และครอบครัว ค าและประโยคท่ีใช้แสดง
ความรู้สึก ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง บุคคล สัตวแ์ละเร่ืองใกล้ตวั ค  า 
กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆใกลต้วัและประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆใกลต้วั เขา้ใจเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา ความแตกต่างของ
เสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคของภาษาองักฤษและภาษาไทย ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่ง
เทศกาลและงานฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั : ต 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ต 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ต 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  ต 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
ต 2.2 ป.4/1, ป.4/2   ต 3.1 ป.4/1 ต 4.1 ป.4/1 
ต 4.2 ป.4/1    รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

200 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ15101 ภาษาองักฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5             เวลา 80  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียนภาษาท่าทางในการเล่นเกม วาดภาพ ท าอาหาร เคร่ืองด่ืม อ่าน

ออกเสียงประโยค ข้อความ บทกลอนสั้ นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ กลุ่มค า ประโยค ข้อความ 
สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายและความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ สวสัดิการ 
การซ้ือ –ขาย และลมฟ้าอากาศ  บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟัง อ่านบทสนทนาและนิทาน
ง่ายๆหรือเร่ืองสั้ นๆ ใช้บทสนทนาในการทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย อย่างสุภาพ พูด เขียน
แสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั เขียนภาพ แผนผงั และแผนภูมิแสดงขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
ใช้ถอ้ยค า น ้ าเสียงและกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพ ตามมารยาททางสังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาตอบ
ค าถาม บอกความส าคญัของเทศกาล และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ บอกความเหมือน 
แตกต่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดบัค าตามโครงสร้าง
ประโยค คน้ควา้ รวบรวม ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่านและน าเสนอ ใชภ้าษาในการฟัง พูด  
และอ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ในการสืบคน้ และรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ 

 โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั :  ต 1.1ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ต 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
           ต 1.3    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  ต 2.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
         ต 2.2    ป.5/1, ป.5/2  ต 3.1   ป.5/1       ต 4.1   ป.5/1 
         ต 4.2   ป.5/1   รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

201 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ16101 ภาษาองักฤษ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                    เวลา  80  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทางและค าแนะน าในการเล่มเกม วาดภาพ ท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

และประดิษฐ ์อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน ระบุ ประโยค หรือ
ข้อความสั้ นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ สวสัดิการ การซ้ือ –ขาย และลมฟ้าอากาศ  บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆ  และเร่ืองเล่า  เขา้ใจบทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา  ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย ใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าอนุญาต และค าแนะน า พูด เขียน แสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว แสดงความรู้สึกเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวั 
เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ และตารางแสดงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดฟั้งหรืออ่าน ใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง
ตามมารยาทสังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั เขา้ร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ บอกความเหมือน แตกต่าง การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 
คน้ควา้ รวบรวมค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอใช้ภาษา
ส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใชภ้าษาต่างประเทศใน
การสืบคน้ และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั : ต 1.1ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 ต 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
         ต 1.3    ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  ต 2.1    ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
         ต 2.2    ป.6/1, ป.6/2  ต 3.1    ป.6/1 ต 4.1    ป.6/1 
         ต 4.2    ป.6/1   รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

202 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ11201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                                          เวลา 120  ชัว่โมง  

………………………………………………………………………………………………………. 
 

ใชค้  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน  ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษร สระ การสะกดค า ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

ประโยคบอกความตอ้งการเก่ียวกบัตนเอง  ประโยค ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ค าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ขอ้ความ

ท่ีใชใ้นการพูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และเร่ืองใกลต้วั ค  า ท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ ใกลต้วั 

อาหาร เคร่ืองด่ืม วฒันธรรมเจา้ของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะน าตนเอง  การใช้

ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูลและมีทกัษะทางสังคม  มีวถีิของระบอบ

ประชาธิปไตย  ซ่ือสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

              เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ใน

ชีวติประจ าวนั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีฟัง 

2.  อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเขา้จงัหวะง่ายๆ ถูกตอ้งตาม

หลกัการอ่าน 

3.   บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 

รวมทั้งหมด     3   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

203 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ12201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                                          เวลา 120  ชัว่โมง  

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 เข้าใจและใช้ประโยคค าสัง่ง่ายๆในห้องเรียน ค าขอร้องอา่นและเขียนตวัอกัษรภาษาองักฤษ  ค าศพัท์สัน้ๆ
ง่ายๆ เข้าใจความหมายค า กลุ่มค า และประโยคสัน้ๆท่ีมีความหมายสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆ ใกล้ตวั เข้าใจบทอา่น บท
สนทนาง่ายๆ และนิทานท่ีมีภาพประกอบ ให้ข้อมลูและความต้องการเก่ียวกบัตนเองสัน้ๆ เซน่ การพดูแนะน า
ตนเอง ขอบคณุ ขอโทษ เรียนรู้ค าศพัท์เก่ียวกบัเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งาน ฉลอง โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวฒันธรรมของเจ้าของภาษา เห็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อา่นและเขียนตวัอกัษรภาษาองักฤษ และค าศพัท์ง่ายๆได้ถกูต้อง 
 2. ใช้ภาษาองักฤษในการแนะน าตนเอง ขอบคณุ ขอโทษ ขอและให้ข้อมลูเก่ียวกบัตนเอง  
               และเร่ืองใกล้ตวัได้อย่างเหมาะสม 

 3. บอกความหมายของค า กลุม่ค า และประโยคสัน้ๆได้ถกูต้อง 
 4. ตอบค าถามจากการฟังหรืออา่นเร่ืองง่ายๆหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบได้ถูกต้อง 

 5. ใช้ภาษาองักฤษได้ตามมารยาททางสงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 รวมทัง้หมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
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204 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ13201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                                         เวลา 120  ชัว่โมง  

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเพื่อน ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกล ้ตวั หมวดหมู่ค  าตาม

ประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของ มารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ช่ือและค าศพัทเ์ก่ียวกบั
เทศกาลวนัส าคญั งานฉลอง ชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา ค า กลุ่มค า ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และของไทย กิจกรรมทางภาษาวฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั ความแตกต่าง ของเสียงตวัอกัษร ค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน หอ้งเรียนและค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 
โดยใชก้ระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบติั ไดแ้ก่ การฟัง การพูดโตต้อบและท าท่าประกอบ การอ่านออกเสียง 
การระบุตวัอกัษร การเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การ
แกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ เทคโนโลย ีและมี มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และมีเจคติท่ีดีต่อวชิา
ภาษาองักฤษ  

ผลการเรียนรู้  
1. นกัเรียนเขา้ใจและปฏิบติัตามค าสั่งง่ายๆ  
2. นกัเรียนสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลของผูอ่ื้นได ้ 
3. นกัเรียนสามารถสะกดค าศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 

          4. นกัเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียน 
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205 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
อ14201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                                          เวลา 40  ชัว่โมง  
………………………………………………………………………………………………………. 
 

          ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าแนะน า ค  าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน   พูดเขา้จงัหวะ บทสนทนา ประโยค ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองค า เลือกระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงความหมาย ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บท
สนทนา  พดู เขียน ใหข้อ้มูลโตต้อบเก่ียวกบัตนเอง ส่ือสารระหวา่งบุคคล ประโยคบอกความตอ้งการ
เก่ียวกบัตนเองค า   ค าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ขอ้ความท่ีใชใ้นการพูด เขียน แสดงความตอ้งการของตนเอง  ให้
ขอ้มูลความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง และเร่ืองใกลต้วั วฒันธรรมเจา้ของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ 
การพูดแนะน าตนเอง ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลเจา้ของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง  ศึกษา  การใช้
ภาษาในการฟัง พูดท าท่าประกอบอยา่งสุภาพ  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน 
โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูลและมีทกัษะทางสังคม  มีวถีิของระบอบ
ประชาธิปไตย   
ซ่ือสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทยเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ 
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ในชีวติประจ าวนั 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีฟัง 
2. พดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใชค้  าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ  บอก 
    ความตอ้งการง่ายๆ ของตนเอง 
3. พูดขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ใกลต้วัหรือ
กิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
4. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  จดัหมวดหมู่ค  าตามประเภทของบุคคล   สัตว ์และส่ิงของ 
    ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
5. พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  บอกช่ือและค าศพัทง่์ายๆ เก่ียวกบั 
    เทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
    วฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั 
6. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
 
รวมทั้งหมด     6   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพ่ิมเติม 
 

อ15201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                                          เวลา 40  ชัว่โมง  
………………………………………………………………………………………………………. 
 

          เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า เขา้ใจความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค รูปประโยคและโครงสร้าง
ประโยค โดยสามารถตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองสั้น เร่ืองเล่า นิทาน บทกลอนสั้นๆ อ่านออก
เสียงค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง และการใชถ้อ้ยค า น ้ าเสียง การพูดและเขียน
โตต้อบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง และให้ค  าแนะน า แสดงความตอ้งการ แสดงความรู้สึก ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียน เพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และ
เร่ืองใกลต้วัซ่ึงอยู่ในท้องถ่ินของตน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการส่ือสาร ฝึกการใช้ภาษา เพื่อให้มีความรู้ เขา้ใจ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา มีทกัษะทางภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามค าสัง่ ค  าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ตามท่ีฟังและอ่านไดถู้กตอ้ง 
2. พดู/อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ขอ้ความสั้น ๆ บทสนทนา บทอ่าน ไดถู้กตอ้งตาม 
    หลกัการอ่านออกเสียง 

 3. ใชป้ระโยคภาษาองักฤษในการส่ือสารระหวา่งบุคคล และแลกเปล่ียนขอ้มูลต่างๆ ได ้
              ถูกตอ้ง 

4. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองสั้น เร่ืองเล่า นิทาน บท 
    กลอนสั้นๆไดถู้กตอ้ง 
5. ใชภ้าษาองักฤษไดต้ามมารยาททางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ16201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 6                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                    เวลา 40  ชัว่โมง 

…………………………………………………………  ………………………………. 
 

การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเร่ืองเล่า พูด และเขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล แสดงความตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกล ้ตวั แสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ และตารางแสดง ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและ ประเพณีของเจา้ของภาษากบัของไทย คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพูดและการเขียน ใชภ้าษาส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน หอ้งเรียนและสถานศึกษา รวมถึงในการใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้
และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ โดยใชก้ระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบติั ไดแ้ก่ อ่านออกเสียง เลือก ระบุ บอก
ใจความส าคญั ตอบค าถาม พูด เขียนโตต้อบ บรรยาย สืบคน้ คน้ควา้ รวบรวม เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ เทคโนโลย ีและ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่
ในการท างาน และมี            เจคติท่ีดีต่อวชิาภาษาองักฤษ 
 
ผลการเรียนรู้  
 

1. นกัเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆได ้ 
2. นกัเรียนเขา้ใจ ค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในสถานศึกษา  
3. นกัเรียนเขา้ใจบทสนทนาและบทความสั้นๆได ้ 
4. นกัเรียนสามารถใชแ้ละเขา้ใจไวยากรณ์ภาษาองักฤษพื้นฐานได ้

 
 รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาพืน้ฐาน   

         ❑ อ21101 ภาษาองักฤษ 1 เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

         ❑ อ21102 ภาษาองักฤษ 2 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

       ❑ อ22101 ภาษาองักฤษ 3 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

       ❑ อ22102 ภาษาองักฤษ 4 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

       ❑ อ23101 ภาษาองักฤษ 5 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

       ❑ อ23102 ภาษาองักฤษ 6 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  
 
รายวชิาเพิม่เติม   

          ❑ อ21201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร1            เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

     ❑ อ21202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2           เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

     ❑ อ22201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร1            เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน 0.5  หน่วยกิต   

         ❑ อ22202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร2           เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน 0.5  หน่วยกิต 

            ❑ อ23201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1         เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

            ❑ อ23202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2          เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

209 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ21101 ภาษาองักฤษ 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                         เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 

เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ในการท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม การประดิษฐ์ การใช้ยา / 
สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน และบทร้อย
กรองสั้ นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุประโยค ข้อความ และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ  และสวสัดิการ การซ้ือ – ขาย ลม
ฟ้าอากาศ การศึกษา และอาชีพ จบัใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และ
เร่ืองสั้น สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ 
การชักชวน ประโยค / ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั แสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านและใหเ้หตุผลประกอบ พูด เขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ใกลต้วั ใช้ภาษา น ้ าเสียง กิริยาท่าทาง  พูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ 
การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพรการแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ บรรยาย
เทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา ความเหมือน 
แตกต่าง การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดบัค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คน้ควา้ สรุปขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษาและใชใ้นการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ม1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4  ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ต 1.3    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  ต 2.1     ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.2    ม.1/1, ม.1/2   ต 3.1    ม.1/1   ต 4.1    ม.1/1 
ต 4.2    ม.1/1    รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
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อ21102 ภาษาองักฤษ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ในการท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม การประดิษฐ์ การใช้ยา / 

สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน และบทร้อย
กรองสั้ นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุประโยค ข้อความ และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ  และสวสัดิการ การซ้ือ – ขาย ลม
ฟ้าอากาศ การศึกษา และอาชีพ จบัใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และ
เร่ืองสั้น สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ 
การชักชวน ประโยค / ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั แสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านและใหเ้หตุผลประกอบ พูด เขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ใกลต้วั ใช้ภาษา น ้ าเสียง กิริยาท่าทาง  พูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ 
การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพรการแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ บรรยาย
เทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา ความเหมือน 
แตกต่าง การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดบัค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คน้ควา้ สรุปขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอใชภ้าษาส่ือสาร 

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ม1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4   ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ต 1.3    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   ต 2.1     ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.2    ม.1/1, ม.1/2    ต 3.1    ม.1/1  
ต 4.1    ม.1/1     ต 4.2    ม.1/1 

รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
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อ22101 ภาษาองักฤษ 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย การท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม การประดิษฐ์ การ

ใช้ยา / สลากยา การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองสั้ นๆ
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน ระบุประโยค ขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม 
อาหารเคร่ืองด่ืม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพ  และสวสัดิการ การซ้ือ – ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา และ
อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียวจบัใจความส าคญัและแสดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตวัอย่างประกอบ สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อย่างสุภาพ การชกัชวน ประโยค / ขอ้ความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านและให้เหตุผลประกอบ พูด เขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ใกล้ตวั ใช้ภาษา น ้ าเสียง กิริยาท่าทาง  พูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ การ
โบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพรการแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ บรรยายเทศกาล 
วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา ความเหมือน แตกต่าง การ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คน้ควา้ สรุปขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้และน าเสนอใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษาและใช้ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน การท าหนงัสือเล่มเล็ก ท าแผน่ปลิว 
ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน แนะน าโรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ  

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความเป็น
ไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ม2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ต 1.3    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  ต 2.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 ต 2.2    ม.2/1, ม.2/2

 ต 3.1    ม.2/1     ต 4.1    ม.2/1   ต 4.2    ม.2/1, ม.2/2 

รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวดั 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
อ22102 ภาษาองักฤษ 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
เขา้ใจค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย การท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม การประดิษฐ ์

การใช้ยา / สลากยา การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรอง
สั้นๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน ระบุประโยค ขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ  และสวสัดิการ การซ้ือ – ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษา และอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียวจบัใจความส าคญัและแสดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค / ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั 
ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั แสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านและให้เหตุผลประกอบ พูด เขียนบรรยาย
เก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ใกลต้วั ใช้ภาษา น ้ าเสียง กิริยาท่าทาง  พูด
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพรการแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ บรรยายเทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจา้ของภาษา เขา้
ร่วมกิจกรรมทางภาษา ความเหมือน แตกต่าง การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 
และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คน้ควา้ สรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษาและใชใ้นการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียน การท าหนังสือเล่มเล็ก ท าแผ่นปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน แนะน าโรงเรียนเป็น
ภาษาองักฤษ 

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ม2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ต 1.3    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.2    ม.2/1, ม.2/2 
ต 3.1    ม.2/1  
ต 4.1    ม.2/1 
ต 4.2    ม.2/1, ม.2/2 

รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ23101 ภาษาองักฤษ 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 เขา้ใจค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย การท าอาหาร ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง 
ป้ายประกาศต่างๆ การใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าวโฆษณา และบทร้อยกรองสั้ นๆถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน ระบุประโยค ขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ  และสวสัดิการ การซ้ือ – ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา และอาชีพ 
การเดินทางท่องเท่ียวจบัใจความส าคญัและแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังและอ่านส่ือประเภทต่างๆ
หนงัสือพิมพ ์วารสาร วิทยุโทรทศัน์ เวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล การทกัทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชกัชวน ประโยค / ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลต้วั ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั แสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านและให้เหตุผลประกอบ พูด 
เขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ใกลต้วั ใชภ้าษา น ้ าเสียง กิริยา
ท่าทาง  พูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ บรรยายเทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา ความเหมือน แตกต่าง การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คน้ควา้ สรุปขอ้มูล/
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษาและใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน การท าหนังสือเล่มเล็ก ท าแผ่นปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน 
แนะน าโรงเรียนและสถานท่ีส าคญัในชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นภาษาองักฤษ  

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ม3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ต 1.3    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.1     ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.2    ม.3/1, ม.3/2 
ต 3.1    ม.3/1  
ต 4.1    ม.3/1 
ต 4.2    ม.3/1, ม.3/2 

รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

216 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ23102 ภาษาองักฤษ 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                 เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 เขา้ใจค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย การท าอาหาร ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง 
ป้ายประกาศต่างๆ การใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าวโฆษณา และบทร้อยกรองสั้ นๆถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน ระบุประโยค ขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ  และสวสัดิการ การซ้ือ – ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา และอาชีพ 
การเดินทางท่องเท่ียวจบัใจความส าคญัและแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังและอ่านส่ือประเภทต่างๆ
หนงัสือพิมพ ์วารสาร วิทยุโทรทศัน์ เวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล การทกัทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชกัชวน ประโยค / ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลต้วั ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั แสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านและให้เหตุผลประกอบ พูด 
เขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ใกลต้วั ใชภ้าษา น ้ าเสียง กิริยา
ท่าทาง  พูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ บรรยายเทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา ความเหมือน แตกต่าง การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คน้ควา้ สรุปขอ้มูล/
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษาและใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน การท าหนังสือเล่มเล็ก ท าแผ่นปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน 
แนะน าโรงเรียนและสถานท่ีส าคญัในชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นภาษาองักฤษ  

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ รวมถึงการรวบรวมความรู้ 
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                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
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เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความ
เป็นไทย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองักฤษ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ม3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ต 1.3    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.1     ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.2    ม.3/1, ม.32 
ต 3.1    ม.3/1  
ต 4.1    ม.3/1 
ต 4.2    ม.3/1, ม.3/2 

รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ21201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                  เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
               พฒันาทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน เร่ืองราวจากส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ค าบรรยาย
ลกัษณะบุคคล และส่ิงของ ค าแนะน า สุขภาพโดยฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนและทกัษะยอ่ยของกระบวนการ
นั้นๆ  ใชภ้าษาส่ือสารเพื่อรับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆท่ีหลากหลาย  และใช้
ภาษาส่ือสารไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เหมาะสมกบักาลเทศะและมารยาททางสังคมตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา ตลอดจนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษา และ เห็นคุณค่าในการน าภาษาองักฤษไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั      
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีทกัษะในการฟังประโยค ขอ้ความ เร่ืองราวต่างๆ โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์ส่ิงท่ีฟัง 

น ้าเสียงกริยา ท่าทาง และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาพวาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. พูดตามระดบักลไก   พูดอยา่งมีความหมายและสนทนาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 
3. อ่านขอ้ความ และ เร่ืองสั้นๆ เพื่อหาใจความส าคญัหรือรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน  โดยสามารถ

พูดแสดงความคิดเห็นจากการวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านและ สรุปเร่ือง 
4. สร้างสรรคภ์าษาในการสนทนาและเปล่ียนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใช้

ค  าศพัทส์ านวน โครงสร้างทางภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาททางสังคม 
5. มีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนและเห็นคุณค่าในการน า

ภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ21202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
               พฒันาทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน เร่ืองราวจากส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ค าบรรยาย
ลกัษณะบุคคล และส่ิงของ ค าแนะน า สุขภาพโดยฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนและทกัษะยอ่ยของกระบวนการ
นั้นๆ  ใชภ้าษาส่ือสารเพื่อรับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆท่ีหลากหลาย  และการ
เขียนจดหมายอิเล็คทรอนิคส์  โดยใชค้  าศพัท ์ ส านวน วลี ประโยค โครงสร้างทางภาษาถ่ายโอนขอ้มูลจาก
เร่ืองท่ีอ่านและฟัง ใชภ้าษาส่ือสารไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เหมาะสมกบักาลเทศะและ
มารยาททางสังคมตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ตลอดจนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษา และ เห็นคุณค่าใน
การน าภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจ าวนั      
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีทกัษะในการฟังประโยค ขอ้ความ เร่ืองราวต่างๆ โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์ส่ิงท่ีฟัง 

น ้าเสียงกริยา ท่าทาง และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาพวาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. พูดตามระดบักลไก   พูดอยา่งมีความหมายและสนทนาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 
3. อ่านขอ้ความ และ เร่ืองสั้นๆ เพื่อหาใจความส าคญัหรือรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน  โดยสามารถ

พูดแสดงความคิดเห็นจากการวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านและ สรุปเร่ือง 
4. เขียนค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ และ จดหมายส่ืออิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เพื่อส่ือสารและเปล่ียน

ขอ้มูล โดยใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. สร้างสรรคภ์าษาในการสนทนาและเปล่ียนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใช้

ค  าศพัทส์ านวน โครงสร้างทางภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาททางสังคม 
6. มีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนและเห็นคุณค่าในการน า

ภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ22201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 

           พฒันาทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน โดยฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนและทกัษะยอ่ยของ
กระบวนการพฒันาการรับสารและการส่งสารโดยฝึกจบัใจความส าคญั สรุปความ วเิคราะห์ วจิารณ์และ
ด าเนินการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เหมาะสมกบักาลเทศะและมารยาททางสังคมตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกความส าคญั แนะน า และ เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัและประเพณีของ
เจา้ของภาษา น าเสนอขอ้มูลและความคิดอยา่งเป็นระบบ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษาและเห็นคุณค่าในการ
น าภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจ าวนั      

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟัง ประโยค ขอ้ความ เร่ืองราวต่างๆโดยสามารถตีความ  วิเคราะห์ส่ิงท่ีฟัง น ้าเสียงกริยา ท่าทาง 

และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด และภาพวาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. พูดเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์ท่ีก าหนด   สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  และพูดบรรยายภาพ

หรือสถานการณ์แลว้ใหเ้พื่อนวาดภาพตามท่ีพูด   
3. อ่านขอ้ความ และ เร่ืองสั้นๆ เพื่อหาใจความส าคญัหรือรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน  โดยสามารถ

พูดแสดงความคิดเห็นจากการวเิคราะห์เร่ืองและ สรุปเร่ืองท่ีอ่าน 
4. สร้างสรรคภ์าษาในการสนทนาและเปล่ียนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใช้

ค  าศพัทส์ านวน โครงสร้างทางภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาททางสังคม 
5. บอกความส าคญั แนะน า และเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัและประเพณีของเจา้ของภาษา 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ22202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 

           พฒันาทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน โดยฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนและทกัษะยอ่ยของ
กระบวนการพฒันาการรับสารและการส่งสารโดยฝึกจบัใจความส าคญั สรุปความ วเิคราะห์ วจิารณ์และ
ประเมินค่า ฝึกทกัษะการคิด รวบรวมความรู้ความคิด ประสบการณ์จากการฟัง การดู และการอ่าน แลว้
น าเสนอดว้ยการพูด การถ่ายโอนเป็นรูปภาพหรือสัญลกัษณ์ และการเขียนอยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์
โดยใชค้  าศพัท ์ ส านวน ประโยค และโครงสร้างทางภาษาไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารและ
ด าเนินการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เหมาะสมกบักาลเทศะและมารยาททางสังคมตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกความส าคญั แนะน า และ เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัและประเพณีของ
เจา้ของภาษา น าเสนอขอ้มูลและความคิดอยา่งเป็นระบบ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษาและเห็นคุณค่าในการ
น าภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจ าวนั      

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟัง ประโยค ขอ้ความ เร่ืองราวต่างๆโดยสามารถตีความ  วิเคราะห์ส่ิงท่ีฟัง น ้าเสียงกริยา ท่าทาง 

และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด และภาพวาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. พูดเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์ท่ีก าหนด   สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  และพูดบรรยายภาพ

หรือสถานการณ์แลว้ใหเ้พื่อนวาดภาพตามท่ีพูด   
3. อ่านขอ้ความ และ เร่ืองสั้นๆ เพื่อหาใจความส าคญัหรือรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน  โดยสามารถ

พูดแสดงความคิดเห็นจากการวเิคราะห์เร่ืองและ สรุปเร่ืองท่ีอ่าน 
4. เขียนค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ และ จดหมายส่ืออิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เร่ืองสั้นๆ เพื่อส่ือสาร

และเปล่ียนขอ้มูล โดยใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. สร้างสรรคภ์าษาในการสนทนาและเปล่ียนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใช้

ค  าศพัทส์ านวน โครงสร้างทางภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาททางสังคม 
6. บอกความส าคญั แนะน า และเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัและประเพณีของเจา้ของภาษา 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ23201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                  เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ใชภ้าษา ท่าทาง น ้าเสียง ส่ือสารตามมารยาทสังคม ใชภ้าษาท่ีแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการภาษา

ท่ีใชค้น้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล ภาษาท่ีใชใ้นการเสนอความช่วยเหลือ และการใหบ้ริการผูอ่ื้น ภาษาเพื่อขอ และให้
ขอ้มูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประสบการณ์ของตนเอง ภาษาท่ีใช้ในการ
สมคัรงานและการท างาน ภาษาท่ีใชใ้นการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมโดยการฝึก
ทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟัง และการพูด ฝึกพูดโตต้อบ สนทนา แสดงความคิดเห็นการเสนอให้ความ
ช่วยเหลือ การใหบ้ริการผูอ่ื้น การใหข้อ้มูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ การสมคัรงานและการท างาน ฝึกใช้
ภาษาท่ีใช้ในการศึกษาต่อและอาชีพ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเพื่อให้เห็นประโยชน์และ
ความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ  ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยใน
ตนเอง มีความซ่ือสัตย์ มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน าความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัภาษามา
ประยกุตใ์นการพฒันาตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆใกลต้วั และสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวติประจ าวนั   
2.   พูดและใหข้อ้มูลเพื่อบรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ23202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                  เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ใชภ้าษา ท่าทาง น ้าเสียง ส่ือสารตามมารยาทสังคม ใชภ้าษาท่ีแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการภาษา

ท่ีใชค้น้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล ภาษาท่ีใชใ้นการเสนอความช่วยเหลือ และการใหบ้ริการผูอ่ื้น ภาษาเพื่อขอ และให้
ขอ้มูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประสบการณ์ของตนเอง ภาษาท่ีใช้ในการ
สมคัรงานและการท างาน ภาษาท่ีใชใ้นการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมโดยการฝึก
ทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟัง และการพูด ฝึกพูดโตต้อบ สนทนา แสดงความคิดเห็นการเสนอให้ความ
ช่วยเหลือ การใหบ้ริการผูอ่ื้น การใหข้อ้มูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ การสมคัรงานและการท างาน ฝึกใช้
ภาษาท่ีใช้ในการศึกษาต่อและอาชีพ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเพื่อให้เห็นประโยชน์และ
ความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ  ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยใน
ตนเอง มีความซ่ือสัตย์ มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน าความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัภาษามา
ประยกุตใ์นการพฒันาตนเอง  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ  
2. พูดและแสดงความตอ้งการ เสนอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  
3. พูดและแสดงความคิดเห็น และประสบการณ์ กบัเร่ืองใกลต้วั พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  

 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                

                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                                โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ23202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  6                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                  เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ใชภ้าษา ท่าทาง น ้าเสียง ส่ือสารตามมารยาทสังคม ใชภ้าษาท่ีแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการภาษา

ท่ีใชค้น้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล ภาษาท่ีใชใ้นการเสนอความช่วยเหลือ และการใหบ้ริการผูอ่ื้น ภาษาเพื่อขอ และให้
ขอ้มูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประสบการณ์ของตนเอง ภาษาท่ีใช้ในการ
สมคัรงานและการท างาน ภาษาท่ีใชใ้นการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมโดยการฝึก
ทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟัง และการพูด ฝึกพูดโตต้อบ สนทนา แสดงความคิดเห็นการเสนอให้ความ
ช่วยเหลือ การใหบ้ริการผูอ่ื้น การใหข้อ้มูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ การสมคัรงานและการท างาน ฝึกใช้
ภาษาท่ีใช้ในการศึกษาต่อและอาชีพ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเพื่อให้เห็นประโยชน์และ
ความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ  ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยใน
ตนเอง มีความซ่ือสัตย์ มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน าความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัภาษามา
ประยกุตใ์นการพฒันาตนเอง  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ  
2. พูดและแสดงความตอ้งการ เสนอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  
3. พูดและแสดงความคิดเห็น และประสบการณ์ กบัเร่ืองใกลต้วั พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  

 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 


