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สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑. ๑ เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยาง มีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑. ๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑. ๓ นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูดและ  การเขียน 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๑  .๑  ม .๑/๑ 

ปฏิบัติตามคําสั่งคําขอรอง 

คําแนะนํา  และคําช้ีแจงงาย 

ๆ ที่ฟง 

ต ๑  .๒  ม .๑/๒ 

ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา 

และคําช้ีแจงตาม

สถานการณ 

 

๑ .คําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง

วิธีใชยา วิธีทําการทําอาหาร 

วิธีการเตรียมเครื่องด่ืม วิธีการ

ประดิษฐหรือประกอบสิ่งของ  

๒ .คําศัพทเกี่ยวกับการ

ทําอาหาร การเตรียม

เครื่องด่ืม การประดิษฐสิ่งของ 

การใชยา 

๓ .รูปประโยคคําสั่ง คํา

ขอรอง คําแนะนํา  

คําช้ีแจง 

๔ .รูปแบบขอมูลที่มักพบ

)Layout) 

ที่เปนคําสั่ง คําขอรอง 

คําแนะนํา และ  

คําช้ีแจงในการทําอาหาร การ

Listening –Speaking: 

การฟง- การพูดและปฏิบัติ

ตามคําสั่ง คําขอรอง 

คําแนะนํา  คําช้ีแจง  

  

 

 

 

- ทักษะอาชีพและทักษะ

การเรียนรู 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

 

๑ .เรียนรูกระบวนการ

ขั้นตอน และลงมือ

ปฏิบัติ 

 ๒ . เรียนรูจากการ

คนควาเองของนักเรียน 

โดยครูชวยแนะนํา 

และออกแบบกิจกรรม

ที่ชวยใหนักเรียนแตละ

คนสามารถประเมิน

ความกาวหนาของการ

เรียนรูของตนเองได 

๓ .เรียนรูเกี่ยวกับ

อาชีพอิสระไดแก

ผูประกอบการอาหาร 

เครื่องด่ืม งานบริการ 

๔ .เรียนรูเกี่ยวกับการ

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน (การปรับตัว) 



เตรียมเครื่องด่ืม การประดิษฐ

สิ่งของ การใชยา 

สรางสรรค ประดิษฐ

ช้ินงาน 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันม....1...... ภาคเรียนที ่1 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๑  .๑  ม .๑/๒ 

อานออกเสียงขอความ 

นิทานและบทรอยกรอง 

(poem) สั้นๆถูกตอง   

ตามหลักการอาน   

 

 

 

 

 

 

๑ .บทอานสั้นๆเพ่ือใชในการ

ฝกอานออกเสียงตามหลักการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษไดแก 

- ขอความ   

- นิทาน  

- บทรอยกรอง (poem)  

๒ .หลักการออกเสียง

ภาษาอังกฤษไดแก 

- pronunciation 

- sound and spelling 

- stress 

- intonation 

- tones of voices 

๑ .Reading aloud : 

การอานออกเสียงคํา วลี 

ประโยค ตามหลักการออก

เสียงภาษาอังกฤษไดแก 

- pronunciation 

- sound and spelling 

- stress    - intonation 

- tones of voices 

๒ .การฝกออกเสียงที่มี

ปญหาตอผูเรียนไดแก 

เสียงเด่ียวที่ไมมีในภาษา

ของผูเรียน  การเช่ือมเสียง 

 การกลืนเสียง   

 

- การอาน 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

๑ .เรียนรูหลักการ  

กระบวนการ 

ขั้นตอน และลงมือ

ปฏิบัติตาม 

๒ .เปนผูนําในการทํา

กิจกรรมฝก

ประสบการณอานออก

เสียงที่มีประสิทธิภาพ

ในตนเอง )Be Self- 

Directed Learners) 

- คุณลักษณะดานการ

เรียนรู 

(การตรวจสอบการเรียนรู

ของตนเอง) 
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มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๑  .๑  ม .๑/๓ 

เลือก/ระบุประโยคและ

ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่

ไมใชความเรียง         

(non- text information) 

 ที่อาน  

 

๑ .ประโยคและขอความ ที่มี

ความหมายสัมพันธกับสื่อที่

ไมใชความเรียง (non- text 

information) ไดแก รูปภาพ 

สัญลักษณ เกี่ยวกับเครื่องมือ 

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

สถานที ่ นันทนาการ สุขภาพ 

การศึกษาและอาชีพ         

การเดินทาง ทองเที่ยว  

การบริการ และสื่อเทคโนโลยี 

๒ .หลักการสังเกตความ

เช่ือมโยงระหวางประโยคและ

ขอความ กับ รูปภาพ 

สัญลักษณ 

๓ .คําศัพทที่เกี่ยวของ 

๑ . Listenning  : 

ฟงประโยคและขอความ

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒ . Analytical thinking 

การคิด วิเคราะห 

เช่ือมโยงความสัมพันธ 

 

 

 

 

 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

๑ .การตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ 

ไดอยางรอบคอบ 

๓ .การคิดเชิงวิพากษ

และการแกปญหา 

)Critical Thinking 

and Problem 

Solving) ประกอบดวย 

การมีเหตุผล การคิด

อยางเปนระบบ การ

ตัดสินใจ  /ตัดสิน และ

การแกป ัญหา 

- คุณลักษณะดานศีลธรรม 

(ความเคารพผูอ่ืน     

สํานึกพลเมือง) 



๔ .รูปประโยค 
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มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๑  .๑  ม .๑/๔ 

ระบุหัวเรื่อง )topic (

ใจความสําคัญ )main  

idea(และตอบคําถามจาก

การฟงและอานบทสนทนา 

นิทานและเรื่องสั้น   

 

 

๑ .บทสนทนา นิทานและ

เรื่องสั้นเพ่ือการฝกอาน   

๒ .คําศัพทที่เกี่ยวของกับ บท

สนทนา นิทานและเรื่องสั้น   

๓ .คําถามที่เกี่ยวของกับ บท

สนทนา นิทานและเรื่องสั้น   

๔ .วิธีการระบุหัวเรื่อง 

)topic)และ ใจความสําคัญ 

)main  idea) 

๕ .Organization  of ideas 

แบบแผนการเรียบเรียงความ

คิด ขอมูล ภายใน บทสนทนา 

Reading : 

๑ .Scanning  Reading 

๒ .Skimming Reading 

 

-ทักษะการอาน 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

 

๑ .การตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ 

ไดอยางรอบคอบ 

๓ .การคิดเชิงวิพากษ

และการแกปญหา 

)Critical Thinking 

and Problem 

Solving) ประกอบดวย 

การมีเหตุผล  การคิด

อยางเปนระบบ การ

ตัดสินใจ  /ตัดสิน และ  

การแกปญหา 

-คุณลักษณะดานการ

เรียนรู (การตรวจสอบการ

เรียนรูของตนเอง) 

 



นิทานและ 

เรื่องสั้น   
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สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑. ๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๑  .๒  ม .๑/๑ 

สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 

และสถานการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

ต ๑  .๒  ม .๑/๓ 

การพูดและเขียนแสดงความ

๑ .บทสนทนา แลกเปลี่ยน

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

กิจกรรม และสถานการณตาง 

ๆ ในชีวิตประจําวัน พูด

สื่อสารระหวางบุคคล   

๒ . คําศัพท สํานวนพูด  ) Real 

Talks) Collocations ที่พบ

๑ .Listening- Speaking: 

ฟงและพูดโตตอบ เพ่ือ

สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล  

แสดงความตองการ ขอ

ความชวยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือ   

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

- ทักษะดานความ

รวมมือ การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา 

 

๑ .การตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ 

ไดอยางรอบคอบ 

๓ .การคิดเชิงวิพากษ

และการแกปญหา 

)Critical Thinking 

and Problem 

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน (การปรับตัว และ

ความเปนผูนํา) 

 



ตองการ  ขอความชวยเหลือ  

ตอบรับและปฏิเสธ 

การใหความชวยเหลือใน

สถานการณ 

ตาง ๆ อยางเหมาะสม 

ในบทสนทนา 

๓ . Functional  

Expressions  

ที่พบในบทสนทนา 

๔ .บทอานที่เกี่ยวกับการ

แสดงความตองการ  ขอความ

ชวยเหลือ  ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ  

เชนจดหมาย 

๒ .Reading- Writing : 

เขียนจดหมายโตตอบเพ่ือ

แสดงความตองการ ขอ

ความชวยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือ   

Solving) ประกอบดวย 

การมีเหตุผล การคิด

อยางเปนระบบ การ

ตัดสินใจ  /ตัดสิน และ

การแกปญหา 
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มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๑  .๒  ม .๑/๔ 

- พูดและเขียนเพ่ือขอและ

ใหขอมูล และแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง

หรืออานอยางเหมาะสม 

ต ๑  .๒  ม .๑/๕ 

๑ .บทสนทนาพรอมซีดี 

ออดิโอที่เกี่ยวกับการความ

ตองการ ความคิดเห็น หรือ

ความรูสึก 

๒ .ภาษาที่ใชแสดงความ

ตองการ แสดงความคิดเห็น 

 Listening- Speaking: 

๑ .ฟงและพูดโตตอบเพ่ือ

แสดงขอและใหขอมูล

แสดงความตองการแสดง

ความคิดเห็น หรือ

ความรูสึก 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

๑ .การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ใชคําพูด และทาทาง

เพ่ือแสดงออกถึง

ความคิดและความรูสึก  

๒ .การตัดสินใจ

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน (การปรับตัว และ

ความเปนผูนํา) 

 



- พูดและเขียนแสดง

ความรูสึก และความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง 

ตาง ๆ ใกลตัว  กิจกรรมตาง 

ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ 

ประกอบอยางเหมาะสม 

 

๓ . สํานวนพูดเพ่ือขอและให

ขอมูลแสดงความตองการ 

 ๔ .สํานวนพูดเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น หรือความรูสึก 

๕ .การเลือกใชนํ้าเสียงในการ

พูดเพ่ือ   ขอและใหขอมูลและ

แสดงความคิดเห็น 

 

๒ .ฟงและพูดแสดงความ

คิดเห็นหรือความรูสึก 

 เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ 

ไดอยางรอบคอบ 

๓ .การคิดเชิงวิพากษ

และการแกปญหา 

)Critical Thinking 

and Problem 

Solving) ประกอบดวย 

การมีเหตุผล การคิด

อยางเปนระบบ การ

ตัดสินใจ  /ตัดสิน และ

การแกปญหา 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันม....1...... ภาคเรียนที ่1 

สาระที่ ๑  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑. ๓  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูดและ  การเขียน 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๑  .๓  ม. ๑/๑ 

พูดและเขียนบรรยาย

๑. ภาษาที่ใชแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ

Writing 

๑ .Describing people 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

๑ .การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน (การปรับตัว และ



เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวัน ประสบการณ 

และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

ต ๑  .๓  ม. ๑/๒ 

พูด /เขียน สรุปใจความ

สําคัญ/แกนสาระ) theme) 

ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/

เหตุการณที่อยูในความสนใจ

ของสังคม 

ต ๑  .๓  ม .๑/๓ 

พูด /เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง 

ตาง ๆ  ใกลตัว พรอมทั้งให

เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

เรื่องใกลตัว 

๒.คําศัพท สํานวนที่มักใชใน

การบรรยายเกี่ยวกับบุคคล

และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

เลาเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน

และประสบการณ 

๓ .ภาษาที่ใชเขียนบรรยาย

บรรยายเกี่ยวกับบุคคลและ

สิ่งแวดลอมใกลตัว เลาเกี่ยวกับ

กิจวัตรประจําวันและ 

ประสบการณ  

 

,events 

๒ .Narrating  daily life, 

experiences 

Speaking 

Talking about one’s 

daily life 

ในการแกปญหา 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

 

ใชคําพูด และทาทาง

เพ่ือแสดงออกถึง

ความคิดและความรูสึก  

๒ .การตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ 

ไดอยางรอบคอบ 

๓ .การคิดเชิงวิพากษ

และการแกปญหา 

)Critical Thinking 

and Problem 

Solving) ประกอบดวย 

การมีเหตุผล การคิด

อยางเปนระบบ การ

ตัดสินใจ  /ตัดสิน และ

การแกปญหา 

ความเปนผูนํา) 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันม....1...... ภาคเรียนที ่2 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒. ๑  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒. ๒   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั ความรู้หลกัของวชิา ทกัษะทีสํ่าคญั ทกัษะศตวรรษที ่21 คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 



(Core Concept) (Core Skills) 
การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career 

Skills) 

ต ๒  .๑  ม .๑/๒ 

บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 

วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู 

และประเพณีของเจาของ

ภาษา 

ต ๒  .๑  ม .๑/๓ 

เขารวม /จัดกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรมตาม

ความสนใจ 

ต ๒  .๒  ม .๑/๒  

 เปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกตางระหวางเทศกาล  

งานฉลอง  วันสําคัญและชีวิต

ความเปนอยูของเจาของภาษา

กับของไทย 

๑ .บทอานที่เปนเรื่องเลา 

หรือบรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 

วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู 

และประเพณีของเจาของ

ภาษา 

๒ .คําศัพท สํานวนเกี่ยวกับ

เทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความ

เปนอยู และประเพณีของ

เจาของภาษา 

๓ .ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยา

ทาทางสุภาพ  เหมาะสมตาม

มารยาท สังคม และ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

Reading : 

๑ .Scanning  Reading  

for certain words  or 

information   

๒ .Skimming Reading 

to gist the core parts 

Reading- Writing : 

๓ .Identify cultural 

aspects  of the  

similarities and the 

differences  between 

Thais and native 

English speakers 

 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

- ทักษะดานความเขาใจ

ตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน 

 

๑ .การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ใชคําพูด และทาทาง

เพ่ือแสดงออกถึง

ความคิดและความรูสึก  

๒.การตัดสินใจเกี่ยวกับ

เรื่องราวตางๆไดอยาง

รอบคอบ 

๓ .การคิดเชิงวิพากษ

และการแกปญหา 

)Critical Thinking 

and Problem 

Solving) ประกอบดวย 

การมีเหตุผล การคิด

อยางเปนระบบ การ

ตัดสินใจ  /ตัดสิน และ

การแกปญหา 

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน (การปรับตัว ) 

-คุณลักษณะดานการ

เรียนรู ( การตรวจสอบ

การเรียนรูของตนเอง) 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันม....1...... ภาคเรียนที ่2 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 



มาตรฐาน ต ๒. ๒   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 
คุณลกัษณะศตวรรษที ่

21 
การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ต ๒  .๑  ม .๑/๑ 

ใชภาษา  นํ้าเสียง และกิริยา

ทาทางสุภาพ  เหมาะสม

ตามมารยาท สังคม และ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

ต ๒  .๒  ม .๑/๑  

 บอกความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออก

เสียงประโยคชนิดตาง ๆ 

การใชเครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลําดับคําตาม

โครงสรางประโยคขอ

ภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย 

๑ .ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยา

ทาทางสุภาพ  เหมาะสมตาม

มารยาท สังคม และ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

๒ .ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยคชนิดตาง ๆ 

๓ . การใชเครื่องหมายวรรค

ตอนและ  การลําดับคําตาม

โครงสรางประโยคของ

ภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย 

 

 

 

 Speaking: 

๑ .Describing  oneself 

Writing 

๑ .Cooperative writing 

๒ .Punctuating a text 

๓ .Sentence  

reordering 

 

 

-Writing 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

- ทักษะดานความเขาใจ

ตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน 

 

๑ .การคิดวิเคราะห  

สามารถ แยกแยะขอมูล 

ขาวสาร ปญหาและ

สถานการณตางๆ รอบตัวได  

๒ .การคิดสรางสรรค 

ตัดสินใจและแกไขปญหา

โดยคิดสรางสรรค เพ่ือ

คนหาทางเลือกตาง ๆ และ

ผลที่จะเกิดขึ้นในแตละ

ทางเลือก และสามารถนํา

ประสบการณมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม  

๓ .การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ ใชคําพูด และ

ทาทางเพ่ือแสดงออกถึง

ความคิดและความรูสึกของ

ตนเอง  

๔ .การสรางสัมพันธภาพ 

ระหวางบุคคล และรักษา

ความสัมพันธน้ันไวได 

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน (การปรับตัว) 

- คุณลักษณะดาน

ศีลธรรม (ความเคารพ

ผูอ่ืน) 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันม....1...... ภาคเรียนที ่2 

สาระที๓่ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ๓. ๑ ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู  และเปดโลกทัศนของตน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔. ๒  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 
คุณลกัษณะศตวรรษที ่

21 
การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ต ๓  .๑  ม .๑/๑ 

 คนควา รวบรวม และสรุป

ขอมูล  /ขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

 เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

และนําเสนอดวยการพูด  /

การเขียน 

ต ๔  .๒  ม .๑/๑   

ใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน /คนควาความรู/

ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและ

แหลงเรียนรูตาง ๆ ใน

การศึกษาตอ 

และประกอบอาชีพ 

๑ .การคนควา รวบรวม และ

สรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู 

และนําเสนอดวยการพูด/  

การเขียน 

๒ .บันได ๕ ขั้นของการเรียนรู 

 

๑ .Skills for 

independence study 

คนควา  การรวบรวม การ

สรุป  การสรางองคความรู

และการนําเสนอขอมูล  

๒ .Writing reports 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

- ทักษะดาน

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- ทักษะการเปลี่ยนแปลง 

๑ .การคิดวิเคราะห  

สามารถ แยกแยะขอมูล 

ขาวสาร ปญหาและ

สถานการณตางๆ รอบตัวได  

๒ .การคิดสรางสรรค 

ตัดสินใจและแกไขปญหา

โดยคิดสรางสรรค เพ่ือ

คนหาทางเลือกตาง ๆ และ

ผลที่จะเกิดขึ้นในแตละ

ทางเลือก และสามารถนํา

ประสบการณมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม  

๓ .การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ ใชคําพูด และ

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน  

-คุณลักษณะดานการ

เรียนรู  

 



ทาทางเพ่ือแสดงออกถึง

ความคิดและความรูสึกของ

ตนเอง 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันม....1...... ภาคเรียนที ่1 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔. ๑   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่21 

คุณลกัษณะศตวรรษที ่21 การเรียนรู้ 

3R, 8C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ต ๔  .๑  ม .๑/๑ 

  ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริง/

สถานการณจําลองที่เกิดขึ้น

ในหองเรียนและสถานศึกษา 

๑ .การใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริง/สถานการณ

จําลอง เชน การพูดสัมภาษณ 

การเลานิทาน การพูดนําเสนอ 

  การจัดปายนิทรรศการ 

เผยแพรความรู ดานภาษา 

หรือวันสําคัญของชนชาติที่

เปนเจาของภาษาอังกฤษ 

 

สื่อสารในสถานการณจริง/

สถานการณจําลอง ไดแก 

๑ .Demonstrating 

๒ .Writing 

๓ .Presenting 

๔ .Role playing 

๕ .Singing 

- ทักษะดานการสื่อสาร

สาระสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

- ทักษะดานความเขาใจ

ตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน 

- ทักษะการเปลี่ยนแปลง 

๑ .การคิดวิเคราะห  

สามารถ แยกแยะขอมูล 

ขาวสาร ปญหาและ

สถานการณตางๆ รอบตัว

ได  

๒ .การคิดสรางสรรค 

ตัดสินใจและแกไขปญหา

โดยคิดสรางสรรค เพ่ือ

คนหาทางเลือกตาง ๆ 

และผลที่จะเกิดขึ้นในแต

ละทางเลือก และสามารถ

นําประสบการณมาปรับใช

ในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม  

- คุณลักษณะดานการ

ทํางาน  

-คุณลักษณะดานการ

เรียนรู  

- คุณลักษณะดานศีลธรรม 



๓ .การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ ใชคําพูด 

และทาทางเพ่ือแสดงออก

ถึงความคิดและความรูสึก

ของตนเอง  

๔ .การสรางสัมพันธภาพ 

ระหวางบุคคล และรักษา

ความสัมพันธน้ันไวได 
 


