
363 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๒๑๑๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๓ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเลือกและระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน (non-text 
information) หัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน 
บทสนทนา นิทานและเรื่องสั้น พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง / เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ชุมชน 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของ
เจ้าของภาษาเข้าร่วม/ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า 
รวบรวม     สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ อาเซียน และน าเสนอ
ด้วยการพูด/ การเขียน  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จากเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียนรวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และเปิดโลกทัศน์ของตนด้วยความมีวินัยใฝ่เรียนรู้
มุ่งม่ันในการท างานมีจิตสาธารณะมีความสามารถในการสื่อสารการคิดการใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะชีวิต 
ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: 
หลักการทรงงาน ข้อ 2. ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น  
ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติดต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้
ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมี
ความสุข ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี
ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ๒๑๑๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

 
เวลำเรียน คะแนน 

๓ Conclusion ต ๑.๓ ม.๑/๒ 
พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาร 
(theme) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

๖ ๕ 

๕ Culture ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต 
ความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 

๖ ๑๐ 

๖ Come & Join 
with Us 

ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ 

๕ ๕ 

๙ Searching for 
the Future 

ต ๔.๒ ม.๑/๑ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ 
ประกอบอาชีพ 

๔ ๕ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ๒๑๑๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 
 

๓. Conclusion 
 

๗-๙ ๖ 
 

ต ๑.๓ ม.๑/๒ 
พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาร (theme) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

Pronunciation 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

- หนังสือ
แบบเรียน 
Access 1 
SPARK 1 
 

- - ประเมินความรู้และ
ทักษะ: 
การตรวจแบบฝึกทักษะ 
- ประเมินคุณลักษณะ   
-  มีวินัย   
-  ใฝ่เรยีนรู ้
-  มุ่งมั่นในการ 
ท างาน 

๑๐ 

๕. Culture 
 

๑๑-๑๓ ๖ 
 

ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

Pronunciation 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

- หนังสือ
แบบเรียน 
Access 1 
SPARK 1 
- ใบความรู้ 
Explorer : 
* Youtube 
 

- - ประเมินความรู้และ
ทักษะ: 
การตรวจแบบฝึกทักษะ 
- ประเมินคุณลักษณะ   
-  มีวินัย   
-  ใฝ่เรยีนรู ้
-  มุ่งมั่นในการท างาน 

๑๐ 

๖. Come & 
Join with Us 
 

๑๓-๑๕ ๕ 
 

 

ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

Pronunciation 
Listening 
Speaking 
Reading 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน: 
X’mas Story 

X’mas 
Card  

-  ประเมินความรู้และ
ทักษะ: 
การตรวจผลงาน 
- ประเมินคุณลักษณะ   

๕ 
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ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 
 

Writing - Explorer : 
* Youtube 
 

-  มีวินัย   
-  ใฝ่เรยีนรู ้
-  มุ่งมั่นในการท างาน 

๙. Searching 
for the  
Future 
 
 
 
 

๑๘-๑๙ ๔ 
 

ต ๔.๒ ม.๑/๑ 
ใช้ภาษาต่างประเทศใน 
การสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูล 
ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ 

Pronunciation 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

- Internet 
Explorer : 
* Youtube 
- ห้องสมุด 
- ใบความรู้ 

Role play - ประเมินความรู้และ
ทักษะ: 
การประเมินการน าเสนอ
บทบาทสมมต ิ
- ประเมินคุณลักษณะ   
-  มีวินัย   
-  ใฝ่เรยีนรู ้
-  มุ่งมั่นในการท างาน 

๕ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๓ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง     เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์  ด้วยภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล 
และโอกาสตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและอาเซียน  
เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการอออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการ
ล าดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อมีทักษะการสื่อสารทางภาษา โดยใช้
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชนสังคมและอาเซียน ในการน าเสนอแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จากเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
โดยการพูด และการเขียน รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยความมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งม่ันในการท างาน  มีความสามารถในการสื่อสารการคิดและการใช้ทักษะชีวิต ตามศาสตร์
พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: หลักการทรง
งาน ข้อ 2. ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์
รวม ข้อ 7. ไม่ติดต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การ
พ่ึงพาตนเอง   ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์
สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. 
ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน 
ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ 
และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 
๑ Practice ต ๑.๑ ม.๒/๑ 

- ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจง 
และค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
ต ๑.๒ ม.๒/๒ 
- ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ 

6 ๗ 

๘ Greeting & Leave 
Taking 

ต ๒.๑ ม.๒/๑ 
-ใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะ
กับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

๖ ๗ 

๑๐ Community ต ๔.๑  ม.๒/๑ 
- ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

๖ ๗ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ท่ี 
ระยะเวลำ

(ชม.) 
ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู ้

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

หน่วยที่ ๑  
Practice 

๑-๒ 6 ต ๑.๑ ม.๒/๑ 
- ปฏิบัติตามค าขอร้อง
ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและ
อ่าน 
ต ๑.๒ ม.๒/๒ 
- ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า
ค าชี้แจงและค าอธิบายตาม
สถานการณ์ 

- การสาธิตและ 
การแสดงบทบาท
สมมติ 

- ตัวครูและ
นักเรียน 
- บทอ่านจาก            
ใบงาน 
 

- จับคู่สาธิต 
 

- การสังเกตการ
สาธิต 

๗ 
 

หน่วยที่ ๘  
Greeting 
&Leave  
Taking 

๑๕-๑๖ ๖ ต ๒.๑ ม.๒/๑ 
- ใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

- การสาธิตและ 
การแสดงบทบาท
สมมติ 

- ตัวครูและ
นักเรียน 
- วิดีโอ 

- จับคู่สาธิต 
 

- การสังเกตการ
สาธิต 

๗ 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่๑๐
Community 

๑๙-๒๐ ๖ ต ๔.๑ ม.๒/๑ 
- ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์

- บทบาทสมมติ - ห้องเรียน 
- โรงเรียน 

- บทบาทสมมติ - การแสดงบทบาท
สมมติ 

๗ 
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ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ท่ี 
ระยะเวลำ

(ชม.) 
ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู ้

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๒๒๑๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๓ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาระบุหรือเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่านเลือก
หัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และอ่าน พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระหัวข้อเรื่องที่ได้จาก 
การวิเคราะห์ เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่อง 
ต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญชีวิต 
ความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและเขียนใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้ารวบรวมและสรุปความรู้ข้อมูล
ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและประสิทธิภาพ 
จากเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ จาก โดยการพูด และการเขียน รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและ
น ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงความรู้กับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน ในการศึกษาต่อการประกอบและเปิดโลกทัศน์ของตนด้วย 
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร: หลักการทรงงาน ข้อ 2. ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับ
ขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติดต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน ์สูงสุด  
ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน  
ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท ามีอาชีพ 
โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 
การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๒๒๑๐๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

๕ Culture ต ๒.๑ ม.๒/๒  
- อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี  ของ
เจ้าของภาษา   
 

๕ ๗ 

๙ Searching for the 
Future 

ต ๔.๒ ม.๒/๑ 
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

๖ ๗ 

๑๐ Brochure ต ๔.๒ ม.๒/๒ 
- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

๖ ๗ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๒๒๑๐๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ท่ี 
ระยะเวลำ

(ชม.) 
ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู ้

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

หน่วยที่ ๕   
Culture 

๙-๑๐ ๕ ต ๒.๑ ม. ๒/๒  
- อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวัน
ส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา   

- อธิบายและ
บทบาทสมมติ 

- วิดีโอ 
- ใบความรู้ 

 

- บทบาทสมมติ - การแสดงบทบาท
สมมติ 

๗ 

หน่วยที่ ๙   
Searching for 
the Future 

๑๗-๑๘ ๖ ต ๔.๒ ม.๒/๑ 
- ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ต่าง  ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

- สืบค้นข้อมูล 
- กระบวนการกลุ่ม 
 

- Self Access 
Center 
- ห้องสมุด 
- ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
 

- น าเสนอผลงาน 
powerpoint 
 

- การน าเสนอ
ผลงาน 
powerpoint 
 

๗ 

หน่วยที่๑๐   
Brochure 

๑๙-๒๐ ๖ ต ๔.๒ ม.๒/๒ 
- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างฯ 

- สืบค้นข้อมูล 
- กระบวนการกลุ่ม 
 

- Self Access 
Center 
- ห้องสมุด 
- ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

- แผ่นพับ - การจัดท าแผ่นพับ ๗ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ23101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๓ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสมภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จาก สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ เพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟัง 
หรืออ่านบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/
เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค ชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 
 เพ่ือมีทักษะการสื่อสารทางภาษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆทั้งในสถานที่ศึกษา 
ชุมชน สังคม และอาเซียน ในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียนรวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน า
ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีความสามารถในการคิด 
การสื่อสาร และการใช้ทักษะชีวิต ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: หลักการทรงงาน ข้อ 2. ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติดต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้
ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต 
จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน า 
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้านที่ 3  
การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
มีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน 
เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ23101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

8 Greeting and leaving 
taking 

ต 2.1 ม.3/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

4  

10 Situation ต 4.1 ม.3/1ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

8  

11 Future ต 4.2 ม.3/1ใช้ภาษาต่างประเทศใน 
การสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จาก สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

2  
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  รายวชิา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ23101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลกำรเรียนรู้ 

 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่ง
กำรเรียนรู ้

ชิ้นงำน/
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมินกำร

เรียนรู้ 

 
คะแนน 

หน่วยที่ ๘ 
Greeting 
&Leave  
Taking 

 

13 2 ต 2.1 ม.3/1  
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

เรื่อง Greeting 
นักเรียนจับคู่พูดทักทายโดยใช้ประโยคต่าง ๆ 
นักเรียนจับคู่พูดค าอ าลาโดยใช้ประโยคต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

- - ประเมินการ
สนทนา โดย
ใช้แบบ
ประเมินการ
แสดง
บทบาท
สมมุติ 
 
 

 

14 
 

2 
 

ต 2.1 ม.3/1  
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

เรื่อง Habits and Routines 
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตนเองใช้
ไปกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

- ชิ้นงาน ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
โดยใช้แบบ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

 

หน่วยที่ 10 
Situations 

16-17 3 ต 4.1 ม.3/1 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่

เรื่อง Famous places in Chanthaburi 
เรียนรู้ค าศัพท์สถานที่ส าคัญของจังหวัด
จันทบุรี สืบค้นประวัติความเป็นมา/ข้อมูล

ภาพสถานที่
ส าคัญของ
จังหวัด
จันทบุรี 

รายงาน -ประเมิน
การเขียน
บรรยาย 
โดยใช้แบบ
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เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

สถานที่ส าคัญต่าง  ๆ แบ่งกลุ่มโดยใช้เทคนิค 
STAD และน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 

บัตรค า /
อินเตอร์เน็ต 

ประเมินการ
เขียนแผนผัง 
(Mind 
Mapping) 
-ประเมิน
การท า
รายงาน 

 
 
 

17-18 2 ต 4.1 ม.3/1 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

เรื่อง At the restaurant 
เรียนรู้ประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ  
สถานการณ์ในร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานี
รถไฟ สนามบิน แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ 

วิดีโอ - -ประเมิน
การท า

แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

18-19 3 ต 4.1 ม.3/1 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

เรื่อง Travel 
นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงข้อแนะน าผู้โดยสาร
ก่อนขึ้นเครื่องบินจากหัวข้อ The Advice to 
Travelers และให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
และแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณ์ต่าง ๆ บนเครื่องบิน 

ซีดี บทบาท
สมมุติ 

-ประเมิน
การพูด

สนทนาจาก
จ านวน

ค าตอบที่
ถูกต้อง โดย
ผ่านเกณฑ์
ดี-ดีมาก 
-ประเมิน
การแสดง
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บทบาท
สมมติ โดย

ใช้แบบ
ประเมินการ

แสดง
บทบาท
สมมติ 

หน่วยที่ 11 
Future 

19 2 ต 4.2 ม.3/1  
ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ 
จาก สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

เรื่อง How to make food 
เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกล าดับขั้นตอน 
(Sequence Words) และอ่านบทความ
ตัวอย่างการเขียนวิธีการท าอาหารชนิดต่าง ๆ 
ฝึกเขียนขั้นตอนกันท าอาหาร 

บทความ
ขั้นตอนการ
ท าอาหาร

จาก
นิตยสาร I 

get 
English 

รายงาน -ประเมินผล
การอ่านบท
อ่านจาก
จ านวน
ค าตอบที่
ถูกต้อง โดย
ใช้เกณฑ์
ผ่านดี-ดีมาก 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๓ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังและ
อ่าน  เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และอ่าน
จากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ
หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง ข่าว  เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและประเทศอาเซียน  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม  ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น รวบรวมและสรุปความรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น             
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลประสิทธิภาพ 
จากเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และเปิดโลกทัศน์ของตน ด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต 
ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : 
หลักการทรงงาน ข้อ 2. ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างาน
แบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติดต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย                  
ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข   
ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้
งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ 
และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

5 Culture ต 2.1 ม.3/2 อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

5  

9 Searching for the 
future 

ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ จาก  สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

6  

10 In the future ต 4.2 ม.3/2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ    

6  
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ/แหล่ง
กำรเรียนรู ้

ชิ้นงำน/
ชิ้นงำน 

กำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

หน่วยที่  
5  

Culture 
Christmas 

Day 

9-10 
 

3 ต 2.1 ม.3/2 
 อธิบายเกี่ยวกับ
ชีวิตความ
เป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียม
และประเพณี
ของเจ้าของ
ภาษา 

- น าเสนอค าศัพท์เกี่ยวในวันคริสต์มาส 
- ให้นักเรียนร้องเพลง Jiggle bell rock 
- วิดีทัศน์เรื่องประวัติความเป็นมาและ
ความส าคัญของวันคริสต์มาสให้นักเรียนฝึกอ่าน
ออกเสียง 
- ให้นักเรียนท า Mind mapping 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มจัดบอร์ดวัน
คริสต์มาส 

วิดีทัศน์
เรื่องวัน

คริสต์มาส 

บอร์ดวัน
คริสต์มาส 

Mind 
mapp 

- ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
- ประเมินชิ้นงาน
บอร์ด 
 

 

หน่วยที่ 9 
Searching 
.Interesting 
places  in 

Chanthaburi 

16 3 ต 4.2 ม.3/1  
ใช้ภาษา 
ต่างประเทศใน
การสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ 
จาก สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อ
และประกอบ
อาชีพ 

- ครูน าภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
จันทบุรีให้นักเรียนดู   
- ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนเพื่อฝึกสนทนาตาม
บทสนทนาที่ครูสอน  โดยให้ผลัดเปลี่ยนกันเป็น  
Tourist  และ Student   
- แจกใบความรู้เรื่อง Pliew  Waterfall  
National  Park 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน Mind Map 
และพูดแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานที่
น่าสนใจของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน 

- ภาพ
สถานที่
ท่องเที่ยวใน
จังหวัด
จันทบุรี 
- ใบความรู้
เรื่อง Pliew 
Waterfall 
National 
Park   

Mind 
map 

ประเมินชิ้นงาน 
ประเมินการพูด
น าเสนอ 
ประเมินความ
รับผิดชอบ 
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หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/
ชิ้นงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

หน่วยที่ 10 
Brochure 
Should, 

shouldn’t 

18 3 ต 4.2 ม.3/2  
เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น เป็น 
ภาษาต่างประเทศ    

- ครูอธิบายเรื่องหลักการใช้ should, 
shouldn’t 
- ให้นักเรียนบอกถึงสิ่งที่ควรกระท า/สิ่งที่ไม่
ควรกระท า เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
- ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้โดยใช้ค าว่า  
should, shouldn’t 
- นักเรียนท าแผ่นพับแบบฝึกหัด 
 

ใบความรู้ 
บัตรภาพ 
บัตรค า 

ใบงาน 
โปสเตอร์ 

- ประเมินการ
เขียน 
- ประเมิน
ชิ้นงาน 
- ประเมิน
ความ
รับผิดชอบ  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๓๑๑02   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๓ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  1.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค
ข้อความส านวนค าพังเพยสุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยค้นคว้า/สืบค้นบันทึกสรุป
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชนและสังคมเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 เพ่ือเขาใจความสัมพันธความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน าไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยง
ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน รวม
ทั้งใชภาษาตางประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก ด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต ตามศาสตร์พระราชาใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: หลักการทรงงาน ข้อ 2. 
ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติด
ต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 19. 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน 
ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก 
สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้
ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ๓๑๑๐๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 
๑ Appropriate right 

now 
ต ๒.1 ม.๔/1 เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล 
โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

12 15 

๒ Culture ต ๒.1 ม.๔/๒ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด
ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

8 10 

๕ Situation ต ๔.1 ม.๔/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชนและสังคม 

11 10 

๖ What's going on? ต ๔.๒ ม.๔/๒ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

8 15 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รายวิชา  ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ๓๑๑๐๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
หน่วย 

กำรเรียนรู ้
สัปดำห์

ที ่
ระยะเวลำ/

ชั่วโมง 
ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ ชิ้นงำน/ภำระ

งำน 
วิธีประเมินกำร

เรียนรู้ 
คะแนน 

Greeting 1 1 ต ๒.1 ม.๔/1 
เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

1. ทบทวนการใช้ส านวน
ประโยคการทักทายทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
2. แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับ
การทักทายทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1. ใบความรู้  เรื่อง 
Everyday 
Expressions 

1. แต่งบท
สนทนาเก่ียวกับ
การทักทายทั้ง
แบบเป็นทางการ
และไม่เป็น
ทางการใน
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ 

1. ประเมินการ
เขียนบทสนทนา 

 

Christmas 5 1 ต ๒.1 ม.๔/๒ 
อธิบาย/อภิปรายวิถี
ชีวิตความคิด ความ
เชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

1. ดูวีดีโอเกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส 
2. อ่านบทความเกี่ยวกับ
ที่มาของวันคริสต์มาสและ
ตอบค าถาม 

1. ใบความรู้เรื่อง 
What is Christmas? 
2. วีดีโอ เรื่อง วัน
คริสต์มาส 

1. การตอบ
ค าถามจาก
บทความที่อ่าน 

1. ประเมินการ
ตอบค าถาม 

 

History 11 1 ต ๓.๑ ม.๔/๓ 
ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก สรุปและ

1. ค้นคว้า/สืบค้นและ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ของนักวิทยาศาสตร์ 

1. บัตรภาพ
นักวิทยาศาสตร์ 
2. อินเทอร์เน็ต 

1. การค้นคว้า/
สืบค้นและบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับ

1. ประเมินการ
เขียนรายงาน 

 



386 

 

หน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ/
ชั่วโมง 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ ชิ้นงำน/ภำระ
งำน 

วิธีประเมินกำร
เรียนรู้ 

คะแนน 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการ
เขียน 

2. ท ารายงาน เรื่อง 
Scientist 

3. ห้องสมุด 
 

ประวัติของ
นักวิทยาศาสตร์ 

Seeing a 
doctor 

14 1 ต ๔.1 ม.๔/1 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

1. ศึกษาบทสนทนาเกี่ยวกับ
หมอในโรงพยาบาล 
2. แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับ
การในการพบหมอใน
โรงพยาบาล 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
Conversation in 
Situation 
2. วีดีโอ เรื่อง seeing 
a doctor 

1. การแต่งบท
สนทนาเก่ียวกับ
การพบหมอใน
โรงพยาบาล 

1. ประเมินการ
แต่งบทสนทนา 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๓๒๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

๓ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  1.๕  หน่วยกิต 
 
 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่ 
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ 
สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจ  ของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พูดและ
เขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เปรียบเทียบ เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม  และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษาในโลกและอาเซียน 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิด
วิเคราะห์กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความเป็นไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน มีจิตสาธารณะ ตามศาสตร์พระราชา
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร: หลักการทรงงาน    
ข้อ 2. ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม   
ข้อ 7. ไม่ติดต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง 
ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
แบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. ความเพียร  
ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จ 
จนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และ 
ความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๓๒๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 
๒ Body language and 

gestures 
ต ๑.๒ ม.๔/๑ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
และเหมาะสม 

๖ ๗ 

๑๐ Places ต ๑.๓ ม.๔/๓ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้ง
ในท้องถิ่น สังคม  และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

๓ ๗ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ   
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ๓๒๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
สัปดำห์                 

ที ่
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู ้ ชิ้นงำน/ภำระงำน 
กำรประเมินกำร

เรียนรู้ 
คะแนน 

Mythical 
Creature 

๓ ๑ มำตรฐำน ต ๑.๒  
ม.5/๑ 
- สนทนาและเขียนโตต้อบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ 
ข่าว/ เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

๑. อ่านบทอ่านเกี่ยวกับ
สัตว์ในนิทานปรัมปรา 
๒. เขียนบทความเกี่ยวกับ
สัตว์ในนิทานปรัมปรา
ของไทย 

๑. ใบความรู้ เรื่อง Mythical 
Creature 
๒. ใบงาน เรื่อง Mythical 
Creature 
๓. หนังสือเรียน 
Upstream ๕ 
๔. หนังสือแบบฝึกหัด  
Upstream ๕ 
๕. ซีดีบันทึกเสียง 

๑. การอ่านบทอ่าน
เกี่ยวกับสัตว์ในนิทาน
ปรัมปรา 
๒. การเขยีนบทความ
เกี่ยวกับสัตว์ในนิทาน
ปรัมปราของไทย 

๑. ประเมินการเขียน 
๒. ตรวจแบบฝึกหดั 

๗ 

Welcome to 
Sydney! 

๑๙ ๑ มำตรฐำน ต ๑.๓ม.5/๓          
- พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  
สังคม  และโลก  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

๑. ออกเสียง สะกด บอก
ความหมายของค าศัพท์/
วลีเกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆ 
และน าไปใช้ได้ถูกต้อง                                
๒. แสดงความคิดเห็น
และให้เหตุผลเกี่ยวกับ
สถานท่ีที่ต้องการจะไป
และไม่ต้องการจะไปได ้
๓.อ่านคู่มือท่องเที่ยวแล้ว
จับใจความส าคัญ ตอบ
ค าถาม และเลือกประโยค
สรุปส าหรับแต่ละย่อหน้า
ได้ถูกต้อง 

๑. หนังสือเรียน BRIDGE 
Student Book 5 Unit ๑ 
๒. หนังสือแบบฝึกหัด 
BRIDGE Workbook 5  
Unit ๑ 
๓. ซีดีบันทึกเสียง Audio CD 
BRIDGE 
 

๑. การออกเสียง 
สะกด บอก
ความหมายของ
ค าศัพท์/วลีเกี่ยวกับ
สถานท่ีต่าง ๆ และ
น าไปใช้ได้ถูกต้อง                                
๒. การแสดงความ
คิดเห็นและให้เหตุผล
เกี่ยวกับสถานท่ีที่
ต้องการจะไปและไม่
ต้องการจะไปได ้
๓. การอ่านคู่มือ
ท่องเที่ยวแล้วจับ
ใจความส าคญั  

๑. ประเมินการออก
เสียง 
๒. ประเมินการอ่าน 
๓. ประเมินการท า
แบบฝึกหัด 
 
 

๗ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รหัสวิชา อ๒๒๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาสนทนาพูดและเขียนเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์     
พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง ( topic ) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม   พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ใช้ภาษา
สื่อสารใน/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนได้ 
 เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด และการ
เขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้  ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: หลักการทรงงาน ข้อ 2. ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจาก
จุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติดต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้
ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มี
ภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อ
กัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ 
โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 
การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. พูดและเขียนเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 
 ๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระหัวข้อเรื่อง ( topic ) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 ๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
 ๔. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
 ๕. ใช้ภาษาสื่อสารใน/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนได้อย่างมี
ความสุข 
รวมทั้งหมด ๕ ผลกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รหัสวิชา อ๒๒๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ เวลำ
เรียน 

คะแนน 

๑ Myself พูดและเขียนเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจ าวันประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๗ ๑๕ 

๓ Current events พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัวและประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ 

๗ ๑๕ 

๕ Communication ใช้ภาษาสื่อสารใน/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชนได้อย่างมีความสุข 

๗ ๑๕ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร   รหัสวิชำ อ๒๒๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระ
งำน 

วิธีกำร
ประเมินกำร

เรียนรู้ 

คะแนน 

หน่วยที่ ๑ 
Myself 

๑-๔ ๗ พูดและเขียนเกี่ยวกับ
ตนเองกิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์และข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

- ทักษะการพูด 
- ทักษะการเขียน 

Power point 
video 

แสดงบทบาท
สมมติ 

ประเมินผล
การพูดโดยใช้
แบบประเมิน
การพูด 

๑๕ 

หน่วยที่ ๓ 
Current events 

๙-๑๒ ๗ พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัวแลประสบการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ
ประกอบ 

- ทักษะการพูด 
- ทักษะการเขียน 

Power point 
video 

แสดงบทบาท
สมมติ 

ประเมินผล
การพูด โดย
ใช้แบบ
ประเมินการ
พูด 

๑๕ 

หน่วยที่ ๕
Communication 

๑๗-๒๐ ๗ ใช้ภาษาสื่อสารใน/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน
ได้อย่างมีความสุข 

- ทักษะการพูด 
- ทักษะการเขียน 

Power point 
video 

แสดงบทบาท
สมมติ 

ประเมินผล
การพูด โดย
ใช้แบบ
ประเมินการ
พูด 

๑๕ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รหัสวิชา อ๒๓๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๒ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาสนทนาและเขียนแนะน า โต้ตอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีค าชี้แจง ค าอธิบาย  
แสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์ที่ก าหนด
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ บรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับข่าว/เหตุการณ์ ตามความสนใจ 
 เพ่ือมีทักษะการสื่อสารทางภาษาแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมี
วินัยใฝ่ เรียนรู้มุ่ งมั่นในการท างานมีความสามารถในการสื่อสารและการคิด  ตามศาสตร์พระราชาใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: หลักการทรงงาน ข้อ 2. 
ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติด
ต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 19. 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติคือด้าน
ที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมี
งานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร  การเป็นผู้ไม่ทุจริตตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน 
เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. สนทนาและเขียนแนะน า โต้ตอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างมีความสุข 
 ๒. พูดและเขียนค าชี้แจง ค าอธิบายตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
 ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือตามสถานการณท์ี่ก าหนดได ้
 ๔. พูดและเขียนอธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ตามความสนใจได้ 
 ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับข่าว/เหตุการณ์  ตามความ
สนใจได้ 
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ผลกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รหัสวิชา อ๒๓๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ 
เวลำ
เรียน 

คะแนน 

๑ Chanthaburi On tour ๑. สนทนาและเขียนแนะน า โต้ตอบ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
ได้อย่างมีความสุข 

๘ ๑๕ 

๕ Hot News ๕.พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับข่าว/
เหตุการณ์  ตามความสนใจได้ 

๘ ๑๕ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร   รหัสวิชำ อ๒๓๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ท่ี 
ระยะเวลำ

(ชม.) 
ผลกำรเรียนรู ้ กิจกรรมกำรเรียนรู ้

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

หน่วยท่ี ๑ 
Chanthaburi 
On tour 

๒-๙ ๘ 1. สนทนาและเขียนแนะน า
โต้ตอบเกีย่วกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดจันทบุรีได้อย่างมีความสุข 

- ทักษะการพูด 
- ทักษะการเขียน 

- สถานท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด
จันทบุร ี
- จาก Website 

- แสดงบทบาท
สมมต ิ

- การแสดงบทบาท
สมมต ิ

๑๕ 

หน่วยท่ี ๕ 
Hot News 

๓๑-๓๘ ๘ 5. พูดและเขียนบรรยาย
ความรูส้ึก และความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับข่าว/เหตุการณ์  
ตามความสนใจได ้

-ทักษะการพูด 
-ทักษะการเขียน 

- ข่าวจาก
หนังสือพิมพ ์
- จาก Website 

-แสดงบทบาท
สมมต ิ

- การแสดงบทบาท
สมมต ิ

๑๕ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รหัสวิชา อ31202   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

๒ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาสนทนาและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของ 
สรุปใจความส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ /สถานการณ์ตามความสนใจของสังคม  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับในประเทศ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  และสรุป  เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น น าเสนอด้วย
การพูดและการเขียน และใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง  ๆ โดยการพูดและการ
เขียนใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ตามศาสตร์พระราชาใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: หลักการทรงงาน ข้อ 2. 
ระเบิดจากภายใน ข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม ข้อ 7. ไม่ติด
ต ารา ข้อ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ 9. ท าให้ง่าย ข้อ 17. การพ่ึงพาตนเอง  
ข้อ 19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
แบ่งปัน ข้อ 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ 22. ความเพียร ข้อ 23. 
รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติคือด้านที่ 3 การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้
ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  รหัสวิชา อ31202   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ เวลำ

เรียน 
คะแนน 

5 Talk of the town 5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในสังคมได้ 

6 20 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รหัสวิชา อ3120๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ที่ ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน กำรประเมินกำร
เรียนรู้ 

คะแนน 

หน่วยที่ 5 
Talk of the 

town 
Little guide 

17 2 ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จ าลอง
ที่เกิดขึ้นในสังคม

ได้ 

- ครูให้นักเรียนบอกชื่อสถานที่
ส าคัญในจังหวัดจันทบุรี เป็น
ภาษาอังกฤษ 
- ให้นักเรียนค้นคว้าสรุปประวัติ
ความเป็นมาของสถานที่ส าคัญ
ที่นักเรียนสนใจ 
- ครูให้นักเรียนจับคู่ ให้
นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติว่า
นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวให้
ชาวต่างชาติฟัง  

  - ประเมินการแสดง
บทบาทสมมุติ 

 

10 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๒. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๓. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๔. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๕. นางก าไล  ปราณี    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
๖. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์  หัวหน้างานส านักงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๗. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 
คณะท ำงำน 
๑. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
2. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นางวราภรณ์  กรทรัพย์  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาวจิราพร  ธรรมปาน  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
6. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
7. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
8. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
   
ออกแบบปก 
 นายฉัตรชัย  สุกสี 
 
บรรณำธิกำร 
 นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 
 
บรรณำธิกำรกิจ 
 ๑. นายฉัตรชัย  สุกสิ    
 2. นางสาวณัฐวดี  รักความชอบ 
 3. นางสาววิลาสิน ี เดชพิบูลย์ 
 4. นายอักษราวุธ  ตะไลกลาง 
 5. นายอนุชา  อุนอก 
 6. นายศรายุธ  รีเรียง 
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บรรณำธิกำรกิจ (ต่อ) 
 7. นางสาวโยธิการ์  กระโพธิ์ 
 8. นายธนากร  สุรชาติเมธากุล 
 9. นางสาวสุประวีณ์  เสียงสังข ์
 10. นายทรงกลด  สังข์กระจ่าง 
 11. นางสาวธนชันันท์  บุญสาลีพิทักษ์ 
 12. นางสาววรารัตน์  เรืองอ่อน 
 13. นางสาวสกาวทิพย์  อุทธา 
 14. นางสาวอรนุช  องอาจ 
 15. นางสาวศิริลักษณ์  มั่งค่ัง 
 16. นางสาวอภิญญา  เข็มทอง 
 17. นางสาวธัญญลักษณ์  กระดานลาด 
 18. นายอินทวี  เลิศลัคนา 
 19. นายธวชัชัย  เมืองจันทร์ 
 20. นางสาวมธุรส  นพมาศ 
 21. นางสาวกมลวรรณ  มากเจริญ 
 22. นายฐาปกรณ์  สัจจาธรรม 
 23. นางสาวสุกัญญา อรัญวงศ์ 
 
จัดพิมพ์รูปเล่ม  
   1. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 
 2. นายธนากร  งามเสงี่ยม 
 3. นายมูนา  บุญเสริม 

 
 


