
หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๗ 

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑    จ านวน ๔๐  ชั่วโมง 
 อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒     จ านวน ๔๐  ชั่วโมง 
 อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓    จ านวน ๔๐  ชั่วโมง 
 อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔    จ านวน ๘๐  ชั่วโมง 
 อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕    จ านวน ๘๐  ชั่วโมง 
 อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖    จ านวน ๘๐  ชั่วโมง 
 

 

สาระเพ่ิมเติม 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                              จ านวน    ๔๐ ชั่วโมง  

.............................................................................................................................................................. 
รู้และเข้าใจตัวอักษร เสียงตัวอักษร การสะกดค า รู้และค าใจประโยคค าสั่งแบบง่ายๆ รู้และให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตัวเองและเรื่องใกล้ตัว ค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา และค าศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
อ่ืนปฏิบัติตามค าสั่ง ระบุตัวอักษร อ่านออกเสียง และสะกดค าไดถูกต้อง สามารถเลือกภาพตามความหมาย 
ปฏิบัติและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลของเจ้าของ
ภาษา ออกเสียงตัวอักษรของเจ้าของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยได้  

สามารถให้ความร่วมมือระหว่างบุคคลในชั้นเรียน เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ป๑/๑ ,ป๑/๒,ป๑/๓,ป๑/๔      
ต ๑.๒ ป๑/๑ ,ป๑/๒,ป๑/๓,ป๑/๔    ต ๑.๓ ป๑/๑     
ต ๒.๑ ป๑/๑ ,ป๑/๒,ป๑/๓        
ต ๒.๒ ป๑/๑   ต ๓.๑ ป๑/๑    ต ๔.๑ ป๑/๑   ต ๔.๒  ป๑/๑  

 
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  

.............................................................................................................................................................. 
  ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค า และอ่าน
ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคที่ฟัง และ
ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ 
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบพร้อมกับบอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลส าคัญตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ระบุ
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว  

สามารถสื่อสารด้วยภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามกาลเทศะ มีความใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔      
ต ๑.๒ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔     
ต ๑.๓ ป.๒/๑     
ต ๒.๑ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒,ป.๒/๓        
ต ๒.๒ ป.๒/๑   ต ๓.๑ ป.๒/๑     
ต๔.๑ ป.๒/๑   ต ๔.๒  ป.๒/๑  

 
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง  
.................................................................................................................................................................... 
  ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้อง อ่านออกเสียง สะกด อ่านกลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ 
(chant) ง่ายๆ ตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่
ฟัง ตอบค าถามจากการฟัง อ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ และพูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆตามแบบ
ที่ฟัง รวมถึงการจัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน พูดและท าท่า
ประกอบตามมารยาทสังคม บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย และบอกความแตกต่างของ
เสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยบอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และฟัง พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศรวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  

มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔       
ต ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓  , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕       
ต ๑.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒  
ต ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓      
ต ๒.๒  ป.๓/๑       
ต ๓.๑  ป.๓/๑      
ต ๔.๑  ป.๓/๑     
ต ๔.๒  ป.๓/๑ 

 
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                       จ านวน ๘๐ ชั่วโมง  
................................................................................................................................................................. 

  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียง สะกด 
อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน และเลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน และตอบค าถาม
จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้
ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าขออนุญาตง่าย ๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว พูดและ
ท าท่าประกอบอย่างสุภาพ ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ ของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย และบอกความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  
ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน รวมทั้งฟัง 
พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา และใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  

สามารถสื่อสารด้วยภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามกาลเทศะ มีความใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓, ป ๔/๔     
ต ๑.๒ ป ๔/๑,ป ๔/๒, ป ๔/๓, ป ๔/๔, ป ๔/๕    
ต ๒.๑ป ๔/๑, ป ๔/๒, ๔/๓     
ต ๒.๒ ป ๔/๑, ป ๔/๑,ป ๔/๒,      
ต ๓.๑ ป ๔/๑,      
ต ๔.๑ป ๔/๑    
ต ๔.๒ป ๔/๑ 

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                       จ านวน ๘๐ ชั่วโมง  
.................................................................................................................................................................... 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ประโยคและบทกลอน
สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของข้อความและ
ประโยคสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังหรือ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ 
หรือเรื่องสั้น ๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและให้
ค าแนะน าง่าย ๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
พูด/เขียนให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ 
ตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่าง
สุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ
ภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง 
พูด และอ่าน/การเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน  การวิเคราะห์ การ
สืบเสาะ การอภิปราย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะในการสื่อสารและการคิด น าความรู้ไปใช้ในการเรียนภาษา เรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และใช้ในชีวิตประจ าวัน ใฝ่เรียนรู้ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ และความบันเทิงโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน สื่อสาร 2 ภาษา พร้อมน าพาสู่อาเซียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถประยุกต์ใ ช้
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทที่ดีในการใช้ภาษา สามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความคิด วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป๕/๓ ป.๕/๔     
 ต ๑.๒   ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป๕/๓ ป.๕/๔    ป.๕/๕ 
 ต ๑.๓ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป๕/๓ 
 ต ๒.๑   ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป๕/๓ 
 ต ๒.๒   ป.๕/๑ ป.๕/๒ 
 ต ๓.๑   ป.๕/๑ 
 ต ๔.๑ ป.๕/๑ 
 ต ๔.๒   ป.๕/๑  
รวม  ๒๐  ตัวช้ีวัด 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                             จ านวน ๘๐ ชั่วโมง  

................................................................................................................................................ 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้อง

ตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน และ
บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า รวมทั้งพูดเขียน
โต้ตอบในการสื่อสาร ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ   และตาราง
แสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ด้วยถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน  ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค 
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี   ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา รวมถึงการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  

มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔      
ต ๑.๒  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕    
ต ๑.๓ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓    
ต ๒.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓    
ต.๒.๒ ป.๖/๑,ป.๖/๒    
ต ๓.๑ ป.๖/๑   
ต ๔.๑ ป.๖/๑   
ต.๔/๒ ป.๖/๑ 
 
รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๒๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาเกี่ยวกับ  การใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าและค าชี้แจงที่ฟังและ
อ่าน  การอ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุ
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง อ่านจับใจความส าคัญและตอบค าถาม การสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การพูดและการเขียนเพ่ือ
แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ การ
ขอและให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน เรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว 
รวมทั้งกิจกรมต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบได้อย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการฝึกและปฏิบัติจากการฟัง พูด อ่าน และเขียน กระบวนการส ารวจ และการสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองเป็นกลุ่ม กระบวนการทางภาษา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการฟัง พูด อ่าน และเขียน  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  และตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย มีความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑ ม.๑/๑ ต ๑.๑ ม.๑/๒ ต ๑.๑ ม.๑/๓ ต ๑.๑ ม.๑/๔ ต ๑.๒ ม.๑/๑  

ต ๑.๒ ม.๑/๒ ต ๑.๒ ม.๑/๓ ต ๑.๒ ม.๑/๔ ต ๑.๒ ม.๑/๕ 
 
รวม  ๙ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๒๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษ ๒                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาเกี่ยวกับการพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใกล้ตัวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ อย่างเหมาะสม 
การใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยา ท่าสุภาพ เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
การใช้ภาษาเพ่ือการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี
ของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาเพ่ือบอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
การใช้ภาษาเพ่ือการน าเสนอข้อมูล ความรู้จากการค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ อ่ืนตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง ที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน และใน
สถานศึกษา 
 โดยกระบวนการฝึกและปฏิบัติในการฟัง พูด อ่าน และเขียน กระบวนการกลุ่ม และการสืบค้นข้อมูล 
ค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าในในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 
โดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การฝึกทักษะชีวิต เพ่ือด ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ตระหนักในคุณค่าของความเป็นชาติไทย มีความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามความถนัดและความสนใจ 
 
ตัวช้ีวัด 
  

ต ๑.๓ ม.๑/๑ ต ๑.๓ ม.๑/๒ ต ๑.๓ ม.๑/๓ ต ๒.๑ ม.๑/๑ ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๑ ม.๑/๓ ต ๒.๒ ม.๑/๑ ต ๒.๒ ม.๑/๒ ต ๓.๑ ม.๑/๑ ต ๔.๑ ม.๑/๑  
ต ๔.๒ ม.๑/๑  
 

รวม  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๒๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๓                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนประโยคและข้อความ  บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว   กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล   ประกอบ  ระบุสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ   และตอบค าถาม  ขอและให้ข้อมูล เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าเสนอด้วยการพูด /การเขียน      ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า ความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริง  น าเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้ค าถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้
เกมจ าลองสถานการณ์  ระดมความคิด  แก้ปัญหา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  

เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถสื่อสารได้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   มีความรักชาติ   ศาสน์    กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้     อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด  

 ต๑.๑  ม.๒/๓  ม.๒/๔,   
ต๑.๒   ม.๒/๔  ม ๒/๕,   
ต๑.๓  ม.๒/๑,   
ต๒.๑  ม.๒/๓,  
ต๒.๒  ม.๒/๒, 
ต ๓.๑   ม.๕/๑,  
ต ๔.๑  ม.๒/๑, 
ต๔.๒  ม.๒/๑ 
 

รวมทั้งหมด ๑๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๒๒๑๐๒    ภาษาอังกฤษ  ๔              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน าค า
ชี้แจง  และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  และบทร้อยกรองสั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สนทนา  แลกเปลี่ยน  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและ ค าอธิบายตามสถานการณ์พูดและ
เขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์  ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้ภาษา   น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและโอกาส  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย  เกี่ยวกับเทศกาล  วัน
ส าคัญ  ชีวิต    ความเป็นอยู่  และประเพณีของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมี  จิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 

ต๑.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,   
ต๑.๒ ม.๒/๑ ม๒/๒ ม๒/๓,   
ต๑.๓ ม.๒/๑ ม๒/๒,   
ต๒.๑  ม.๒/๑ ม๒/๒,   
ต๒.๒ ม.๒/๑, 
ต ๔.๒ ม.๒/๒ 

 
รวมทั้งหมด ๑๑  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๕๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๕              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการฟัง พูด  อ่าน  เขียนและปฏิบัติตามค า
ขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการ  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  สถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา  ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์  สรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระ  หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /ข่าว /เหตุการณ์  ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล  วัน
ส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า   รวบรวม      และสรุปข้อเท็จจริงข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริง  น าเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้ค าถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้
เกมจ าลองสถานการณ์  ระดมความคิด  แก้ปัญหา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  

เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ม.๓/๑,ม.๓/๒,  
ต๑.๒   ม.๓/๑   ม ๓/๒ ๓/๓,      
ต ๑.๓  ม.๓/๑,  ม.๓/๒,   
ต ๒.๑  ม.๓/๑,ม.๓/๒,  
ต ๒.๒  ม.๓/๑,   
ต ๓.๑  ม.๓/๑,   
ต๔.๑  ม.๓/๑,   
ต๔.๒  ม.๓/๑ 

 
รวมทั้งหมด ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๒๓๑๐๒    ภาษาอังกฤษ  ๖             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ  ให้
สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง 
ประกอบ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่าน อย่างเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์  และเหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ   เข้าร่วม/ จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับของไทย และ น าไปใช้อย่างเหมาะสมเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น   เป็นภาษาต่างประเทศเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต๑.๑  ม.๓/๓,ม.๓/๔,  
ต๑.๒ ม.๓/๔,ม.๓/๕,   
ต๑.๓ ม.๓/๓,   
ต๒.๑  ม.๓/๓,  
ต๔.๒  ม.๓/๒ 

 
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑      จ านวน ๔๐  ชั่วโมง  หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ ๑     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ ๒     จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๓๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน  อ่าน

ออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  จับ
ใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคด ี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม    พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม    พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และ
สถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ  และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน   ค าพังเพย  
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๔  

ต ๑.๒  ม.๔/๔, ม.๔/๕   
ต.๑.๓  ม.๔/๑ 
ต ๒.๑ ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓     
ต ๒/๒ ม.๔/๑    
ต ๓.๑  ม.๔/๑     
ต ๔.๑  ม.๔/๑    
ต ๔.๒  ม.๔/๑ 
 

รวมทั้งหมด  ๑๔  ตัวช้ีวัด 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๓๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษ ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

ศึกษาการอธิบายถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประโยคและข้อความกับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  
การจับใจความส าคัญ การวิเคราะห์ความ การสรุปความ การตีความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่อง
ต่างๆ กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ การโต้ตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้ความขอร้อง 
ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย การแสดงความต้องการ การเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง การแสดงความคิดเห็นพร้ อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก ศึกษาวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มีของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า 
สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน รูปแบบภาษาที่
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย การฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง การเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการน าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑ ม ๔/๓, ม ๔/๔  

ต ๑.๒  ม ๔/๑, ม ๔/๒, ม ๔/๓  
ต ๑.๓ ม ๔/๒, ม ๔/๓  
ต ๒.๑ ม ๔/๒, ม ๔/๓   
ต ๒.๒ ม ๔/๒   
ต ๓.๑ ม ๔/๑  
ต ๔.๑  ม ๔/๑    
ต ๔.๒  ม ๔/๒   

 
รวมท้ังหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๓๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น  (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสมพูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของ
สังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค า
พังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

  
รหัสตัวช้ีวัด : 
 ต ๑.๑  ม ๕/๒  

ต ๑.๒  ม ๕/๓, ม ๕/๔ 
ต ๑.๓  ม ๕/๑, ม ๕/๒   
ต  ๒.๒   ม ๕/๑ 

 
รวมทั้งหมด ๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๓๒๑๐๒    ภาษาอังกฤษ  ๔              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านรวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่านจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคด ี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม    พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์      และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลอธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม     และประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมค้นคว้า   สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง    เรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑  ม ๕/๓, ม ๕/๔  

ต ๑.๒ ม ๕/๑, ม ๕/๕   
ต ๒.๑ ม ๕/๒, ม ๕/๓ 
ต ๓.๑ ม ๕/๑    
ต ๔.๑  ม ๕/๑    
ต ๔.๒  ม ๕/๑  

 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๓๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๕                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น  (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่วพูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบอธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน   ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผลใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
           ต ๑.๑  ม ๖/๒  

ต ๑.๒ ม ๖/๒, ม ๖/๔  
ต ๑.๓ ม ๖/๑, ม  ๖/๓  
ต ๒.๒ ม ๖/๑, ม ๖/๒  
ต ๔.๒  ม ๖/๒ 

 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ๓๓๑๐๒    ภาษาอังกฤษ  ๖             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
………………………………………………………….................................................................……………………………… 

จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลอธิบาย/อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่ วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ม ๖/๔   
ต ๑.๒ ม ๖/๑, ม ๖/๕  
ต ๒.๑ ม ๖/๒, ม  ๖/๓   
ต ๓.๑  ม ๖/๑  
ต ๔.๑  ม ๖/๑ 

 
รวมทั้งหมด ๗ ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๘ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   
อ๓๑๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ศึกษาและปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การแนะน า

ตนเอง ครอบครัว  การทักทายและกล่าวลา การขอบคุณและขอโทษ การเชื้อเชิญ แนะน าให้รู้จัก การขอร้อง
และการชักชวนชี้แนะ การใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย การใช้ค า การอ่าน สัญลักษณ์ 
แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟังเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การ
วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. พูดและเขียนแนะน าตนเอง ครอบครัว และแนะน าคนอื่นให้รู้จักกันได้ 
 ๒. พูดทักทายและกล่าวลาในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 ๓. พูดและเขียนแสดงความขอบคุณและขอโทษในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ๔. พูดและเขียนเชื้อเชิญ ตอบรับและปฏิเสธค าเชื้อเชิญได้ 
 ๕. พูดขอร้อง ชักชวน และชี้แนะ ตอบรับและปฏิเสธค าขอร้อง ค าชักชวน และค าชี้แนะได้ 
 ๖. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๖๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   
อ๓๑๒๐๒    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ศึกษาและปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

การแนะน าและการเสนอ การบอกทิศทางและวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน การอ่านสัญลักษณ์ ป้ายประกาศและ
แผนที่ การใช้โทรศัพท์ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทย การใช้ค า การอ่าน สัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟังเข้าใจเกี่ยวกับวัน
ส าคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าและเสนอแนะ ตอบรับและปฏิเสธการเสนอแนะได้ 
 ๒. ใช้ภาษาอังกฤษในการบอกวิธีการและทิศทาง และสามารถปฏิบัติตามค าบอกได้ 
 ๓. อ่านสัญลักษณ์ ป้ายจราจร ป้ายประกาศ และแผนที่ได้ 
 ๔. สนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ๕. ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๗๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   
อ๓๒๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ  ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาและปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การแนะน าและ
การเสนอความช่วยเหลือ การบอกทิศทางและวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน การรับและเสนอ รายการอาหาร และ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟังเข้าใจ การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน า เสนอและขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธความช่วยเหลือได้ 
 ๒. ใช้ภาษาอังกฤษในการบอกทิศทาง และสามารถปฏิบัติตามได้ 
 ๓. บอกความหมายของป้ายจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่ได้ 
 ๔. ฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับวิธีการท าสิ่งต่างๆ ได้ 
 ๕. ใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการในร้านอาหารได้ 
 ๖. ใช้ภาษาอังกฤษในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๗๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   
อ๓๒๒๐๒    ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ศึกษาและปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การซื้อขาย 

แลกเปลี่ยนสินค้า การให้บริการในโรงแรม การใช้ภาษาในการโทรศัพท์อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ การ
ใช้ภาษาและตัวย่อในการโฆษณา การใช้ภาษาในการสมัครงาน การใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟังเข้าใจ การวางแผนการ
เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง  การแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ผู้เรียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการใช้ค าถาม 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  
  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ใช้ภาษาอังกฤษในการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ 
 ๒.ใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการในโรงแรมได้ 
 ๓. พูดสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ๔. เข้าใจส านวนภาษาและการใช้ตัวย่อในการโฆษณา 
 ๕. ใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 


