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หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรสาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักการ
มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพขั้นสูงในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
จุดหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
2. ผูเ้ รียนมีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสารหมายถึง ความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้
ในการสื่อสาร เพื่อการศึกษาตามลาดับขั้นของการเรียนรู้ การศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนกับบุคคลทางสังคม
และกับเจ้าของภาษา การเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสื่อสาร ฝึกทักษะการพูด ออกเสียง สาเนียงตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยกับเจ้าของ
ภาษาได้อย่างเหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ข้อมูล คาศัพท์
โครงสร้างทางประโยค และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง และการประกอบ
อาชีพที่สนใจ หรือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้หลักภาษา สร้างความคิดรวบยอดด้วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการองค์ประกอบของการคิดแต่ละด้าน ซึ่งมีเทคนิคการคิดที่หลากหลาย เมื่อได้รับข้อมูลต้องคิด
ไตร่ตรอง คิดแยกแยะ และคิดหาคาตอบ ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการคิดอันจะนาไปสู่การยกระดับ
ความสามารถทางด้านการคิดของตัวผู้เรียน เพื่อให้ตนเองเกิดศักยภาพสูงสุด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในด้านการแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้น เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง หาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และ
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สร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการ เมื่อต้องคานึงถึงสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากการจัดการกับ
ปัญหา และบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถในการวางแผน กาหนดเป้าหมาย
ทักษะชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อระดับสูง หรือประกอบ
อาชีพ งานโรงแรม งานธุรกิจ มัคคุเทศก์ หรือหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม และตรงกับบริบทที่ผู้เรียนสนใจ สร้างทักษะทางภาษาเพื่อต่อยอดความรู้ในการพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจ การตลาดระดับสากลตามสายงานที่เหมาะกับสังคมนิยม พัฒนาทักษะทาง
ภาษาได้ครบทั้ง 4 ด้าน และประยุกต์ใช่ในชีวิตประจาวัน เกิดความรู้ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญ มี
สมรรถนะอันจะส่งเสริมให้ตนเองเป็นผู้นาทางด้านการบริหารหรือจัดการระบบตามวิถีชีวิตที่เหมาะสมใน
บริบทของตนเอง
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาสาหรับการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ ฝึกทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี สื่อ มัลติมีเดีย อุปกรณ์ทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อประกอบการใช้งานเพื่อ
การศึกษาเรียนรู้และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อันนาไปสู่สมรรถนะทางด้านการใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง มีความสามารถในการเลือกใช้เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริต และตระหนักถึงความสาคัญของการใช้งาน
ที่เหมาะสม มุ่งให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพของการเรียนรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ และคานึงถึงประโยชน์
สูงสุด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
หลักการและเหตุผล
ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของ
สังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด
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สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกาหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น
อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆให้อยู่ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทา
รายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความจาเป็นในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจากสถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน นาความรู้ความสามารถทางภาษาไปประกอบอาชีพ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะทางภาษาส่งเสริมและสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษาอังกฤษ มีมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นและสังคมโลก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
แสวงหาความรู้และใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่น เห็นความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การประกอบ
อาชีพ มุ่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นผู้นาความรู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาเพื่องานอาชีพใน
ท้องถิ่นและสังคม
คุณภาพของผู้เรียน (ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง)
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์คาศัพท์ ข้อมูล ข้อความจากสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม มีทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามเจ้าของภาษา เรียบเรียง
ประโยค ความหมาย คาสั่ง คาขอร้องคาแนะนาที่ใช้ในการสื่อสารตามบริบทจากสถานการณ์จริง
สถานการณ์จาลองที่กาหนดได้ตามความเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และนาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
ฝึกปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา ตามบริบทที่กาหนดให้ เขียนและให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนการพูด สื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และฝึกทักษะการฟังจากสื่อ แหล่งเรียนรู้ใกล้หรือ
ไกลตัวได้อย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์ในการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเกิดทักษะการอ่าน
เพื่อเรียนรู้คาสั่งคาขอร้อง ความหมายจากประโยคที่เป็นทั้งความเรียง และไม่ใช่ความเรียง เลือกใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มี
ความสนใจ ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน และการ
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เขียน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน และสร้างจิตอาสาในการนาภาษาไปใช้เพื่อ
การสื่อสาร เพื่องานประโยชน์ในสังคม ชุมชน บริบทในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ข้อความ สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ประโยค บทความสั้น ร้อย
กรอง เพื่อศึกษาโครงสร้างทางภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการศึกษาข้อมูลในการเรียนรู้ วิเคราะห์คาศัพท์จาก
ประโยค บทเรียนที่ศึกษา เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่สนใจ เลือกใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ตามบริบท
ศึกษาข้อมูล ข้อความ อ่านข้อความ บทอ่านสั้น จากสื่อที่เป็นโฆษณานิตยสาร หรือเรื่องสั้นที่สนใจ เพื่อ
นามาวิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่านเรื่องสั้น การสรุปความ การจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน เพื่อ
นามาถ่ายโยงความรู้โดยการเขียนสรุปความ และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างน่าสนใจ
ปฏิบัติการการอ่าน ข้อความ เรื่องสั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเหตุการณ์จาลอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ฝึกทักษะการฟัง เรื่องราวที่อ่านและถาม
ตอบ ข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทางภาษาให้ครบทั้ง 4 ทักษะ นาเสนอ
ข้อมูลที่ได้ศึกษา และวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม
เห็นคุณค่าของการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้อย่าง
เหมาะสม สร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ได้ตรงกับความสนใจ เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงต่อ
เมื่อจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาวิเคราะห์คาศัพท์ ข้อมูล ข้อความจากสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม สรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านอธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าขงภาษาจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆได้หลาหลายเพื่อใช้ในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ
ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน อ่านจับใจความสาคัญ รายละเอียดสนับสนุนและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบพูดเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารตามหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคมท้องถิ่น สื่อความหมายตามบริบทต่างๆได้อย่างเหมาะสม
เห็นคุณค่าและประโยชน์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการศึกษา ต่อ
เพื่อใช้ภาษาในระดับสูง มีความเข้าใจในการใช้ภาษาและนาไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับคาศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อความ
บทสนทนาสาหรับการสื่อสารทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาชีพ เลือกใช้บทสนทนาในการ
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สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล สนทนาภาษาต่างประเทศจากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จาลองที่กาหนด
ได้อย่างเหมาะสม
ฝึกปฏิบัติการพูด การฟัง จากบทสนทนาที่ได้ศึกษา นามาแลกเปลี่ยนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ
และถาม ตอบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฝึกพูดภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง
ทีก่ าหนดขึ้น เลือกใช้โครงสร้างทางภาษาในการเขียน เพื่อขอหรือให้ข้อมูลอย่างง่ายๆ สร้างบทสนทนาสั้น
ประกอบสื่อการเรียนรู้ที่สนใจ และนาไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
เห็นคุณค่าของการเลือกใช้ภาษาอังกฤษ การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร
ที่สนใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน มีความตระหนักในการเรียนรู้ มีวินัยในการทางาน สร้าง
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมจิตสาธารณะในการทางานเพื่อชุมชน สังคมได้อย่างเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศึกษา สืบค้น ข้อมูล เกี่ยวกับคาศัพท์ที่ใช้ในงานโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนามาวิเคราะห์
ข้อความ บทสนทนาสาหรับการสื่อสารทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาชีพ เลือกใช้บท
สนทนาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล สนทนาภาษาต่างประเทศจากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์
จาลองที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม
ฝึกปฏิบัติการพูด การฟัง จากบทสนทนาที่ได้ศึกษา นามาแลกเปลี่ยนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ
และถาม ตอบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฝึกพูดภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่
กาหนดขึ้น เลือกใช้โครงสร้างทางภาษาในการเขียน เพื่อขอหรือให้ข้อมูลอย่างง่ายๆ สร้างบทสนทนาสั้น
ประกอบสื่อการเรียนรู้ที่สนใจ และนาไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
เห็นคุณค่าของการเลือกใช้ภาษาอังกฤษ การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารที่
สนใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน มีความตระหนักในการเรียนรู้ มีวินัยในการทางาน สร้างความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมจิตสาธารณะในการทางานเพื่อชุมชน สังคมได้อย่างเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สืบค้นข้อมูล สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษา
ด้วยการพูดและการเขียน การสืบค้นคาศัพท์ ข้อความ โดยใช้ภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์ และสรุปความรู้
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สื่อสาร สนทนาภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริงที่กาหนดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเสริมทักษะทางภาษาและใช้ภาษา
ต่างประเทศสาหรับเผยแพร่ /ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บริบทจริง
ปฏิบัติคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่าน
ข้อความสั้น โฆษณา บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคข้อความสัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน สนทนาเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว
ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม เลือกและใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิบาย และให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอและให้

6

ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อการเข้าสู่สังคม และอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์ต่างๆในสถานศึกษา และชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆแสวงหาความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เงื่อนไขในการใช้หลักสูตร
เพื่อให้การใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน จึงมีเงื่อนไขในการนาหลักสูตรไปใช้ ดังนี้
1. โรงเรียนจะต้องมีห้องปฏิบัติการทางภาษา มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้เพียงพอ
ต่อ
จานวนผู้เรียน
2. การจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งไม่ควรต่ากว่า 1ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
ทฤษฎี และได้ฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ เสนอแนะ กากับ ติดตามให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติ
4. การกาหนดชั่วโมงเรียนควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวน และเวลาเรียนในปีการศึกษานั้นๆ
เพื่อ
ความสอดคล้องของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนและบริบทของสถานศึกษา
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โครงสร้างของหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 1

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Conversation

10

2.

Tradition

15

3.

Countries

15
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 2

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

4.

Story telling

10

5.

Request

10

6.

Information

10

7.

Career

10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 3
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

1.

Help me!

12

2.

Info

12

3.

Lifestyle 1

8

4.

Project work

8

8

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 4

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

5.

Writing structure

8

6.

Reading for detail

8

7.

Exchanging idea

8

8.

Lifestyle 2

8

9.

News language

8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 5

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Small talk

8

2.

News

12

3.

Different lifestyles

10

4.

Local to global

10
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 6
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

5.

Talk of the town

10

6.

Program on tour

10

7.

In the real world

10

9

8.

Local events

10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 7

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

What’s going on?

15

2.

Messages

10

3.

Reading comprehension

15
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 8

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

4.

Can you help me?

10

5.

English for mass media

10

6.

Thai society

10

7.

Do you believe in….?

10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 9
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

1.

Working at a hotel 1

20

2.

Working at a hotel 2

20

10

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 10

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

3.

Custom services

20

4.

Information exchange

20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 11

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Tourist attraction 1

20

2.

Tourist attraction 2

20
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 12
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1หน่วยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

3.

Local tourism 1

20

4.

Local tourism 2

20
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กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ มีทักษะที่สาคัญในการพัฒนาตนเองเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรม
การเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย
1. การฝึกฟัง
2. การฝึกพูด
3. การฝึกอ่าน
4. การฝึกเขียน
5. การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การนาเสนอข้อมูลผ่านการพูด อ่าน และเขียน
7. การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสถานการณ์ที่กาหนด
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
1. บทสนทนา/บทอ่านสั้น
2. หนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
3. นิตยสาร/หนังสือพิมพ์
4. เว็บไซต์
5. แหล่งความรู้ภายในห้องเรียน/มุมความรู้ต่างๆ/ห้องสมุด
6. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน/ท้องถิ่น
7. ผู้เชี่ยวชาญ
8. สถานประกอบการณ์
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ด้วยการตรวจใบงาน ชิ้นงาน โดยครูผู้สอน
2. ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยแบบประเมินการฟัง / พูด /อ่าน /เขียน โดยครูผู้สอน
3. ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ด้วยแบบสังเกต
แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ โดยครูผู้สอน
4. ประเมินทักษะการทางานกลุ่ม ด้วยแบบสังเกต โดยครูผู้สอน
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยแบบวัด แบบประเมิน โดยครูผู้สอน หรือนักเรียนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 1
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการพูดจาก คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา หรือจากสื่อประเภทต่างๆ
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้ในการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล พร้อม
กับแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล พูดสื่อสารสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น
จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้น
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสาร พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกฝน
ตนเองตามความสามารถเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้
2. ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่กาหนดให้ได้
4. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การพูดสนทนาแลกเปลี่ยน และแสดงท่าทางประกอบการสนทนา
2. การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อความของตนเองและผู้อื่น
3. การพูดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อความของตนเองและผู้อื่น
4. การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้
6. การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดแสดงความยินดี อวยพรในเหตุการณ์ วันสาคัญต่างๆ
2. การพูดกล่าวคาอวยพร การชมเชย การแนะนาตนเอง
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3. การ์ดอวยพรต่างๆ
4. โครงงาน
5. นิทรรศการ
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
บทสนทนา/บทอ่านสั้น
1. แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน/มุมความรู้ต่างๆ/ห้องสมุด
2. นิตยสาร
3. แหล่งเรียนภายในชุมชน/ท้องถิ่น
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 2
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อความ ประโยคจากบทร้อยกรอง หรือสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง
และ
สิ่งแวดล้อม อ่านเพื่อจับใจความสาคัญในการเรียนรู้คาศัพท์ เขียนข้อความ ประโยคตามโครงสร้างทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผล นาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับ
เจ้าของภาษาผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน การการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการฟัง พูด มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนและมีความเข้าใจในการภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
3. ผู้เรียนอ่านเรื่องและสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ได้ศึกษาตามความสนใจได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การอ่านบทอ่านสั้น นิทาน ร้อยกรอง และวรรณกรรม
2. การฝึกอ่านออกเสียง
3. การนาเสนอเรื่องที่อ่านโดยการแสดงบทบาทสมมติประกอบ
4. การฝึกเขียนประโยค
5. การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การศึกษาโครงสร้างประโยค และเลือกใช้โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมกับการสรุปและเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริง และข้อมูลของตนเอง
6. การนาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน/ภายในบริเวณโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการอ่านออกเสียงตามระดับเสียงสูงต่าในประโยค
2. แบบประเมินพฤติกรรม
3. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
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4. การนาเสนอข้อมูล
5. ใบงาน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การนาเสนอนิทาน ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ
2. การเขียนประโยคกล่าวคาอวยพร การชมเชย การแนะนาตนเอง
3. การเขียนประโยค และนาเสนอสถานการณ์ให้สอดคล้องกับประโยคที่เขียน
4. การเขียนประโยคเพื่อนาเสนอ/สรุป ข้อมูลและข้อเท็จจริง
4. การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้
5. การนาเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทอ่านสั้น/นิทาน/ร้อยกรอง/วรรณกรรม
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านวรรณกรรม/ร้อยกรอง
3. บทความสั้น/นิตยสาร
4. หนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
5. แหล่งเรียนภายในชุมชน/ท้องถิ่น
6. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 3
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์การใช้ภาษาและท่าทางเพื่อการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ แนะนา
ตนเองให้ข้อมูล สื่อความหมายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน แสดงความต้องการต่างๆ โดยการเสนอความต้องการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล การนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และวัฒนธรรมไทย
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด การฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษ และเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล
เพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการพูด ฟัง มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานที่ได้รับมอบหมาย และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจาวันได้
2. ผู้เรียนพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้
3. ผู้เรียนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ ได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
2. การเขียนข้อความให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
3. การเลือกคาศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อนามาเขียนประโยคในสถานการณ์ต่างๆ
4. การฝึกเขียนประโยค
5. การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การนาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน/ภายในบริเวณโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการนาเสนอข้อมูล
2. แบบประเมินพฤติกรรม
3. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
4. การนาเสนอข้อมูล
5. ใบงาน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การเขียนและนาเสนอข้อมูล
2. การเขียนประโยค และนาเสนอสถานการณ์ให้สอดคล้องกับประโยคที่เขียน
4. การเขียนประโยคเพื่อนาเสนอ/สรุป ข้อมูลและข้อเท็จจริง
4. การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้
5. การนาเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน
6. โครงงาน
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทอ่าน / ประโยคที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษา
2. บทความสั้น/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์
3. หนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
4. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน/ท้องถิ่น
5. แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน/มุมความรู้/ห้องสมุด
6. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 4
ภาคเรียนที่ 2เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อความ ประโยคให้มีความสัมพันธ์กันกับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบ
ต่างๆ การอ่านหัวข้อเรื่อง อ่านเพื่อจับใจความสาคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน ฝึกเขียนโครงสร้างประโยคทางภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะอ่าน การเขียนที่ดี มีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน และมีความเข้าใจในการภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนเขียนประโยค และระบุข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงได้
2. ผู้เรียนอ่านเพื่อจับใจความสาคัญของเรื่อง โดยบอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้
3. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรืออ่านได้
4. ผู้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยได้
5. ผู้เรียนอ่านจับใจความสาคัญเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และเขียนสรุปเหตุการณ์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
1. พูดสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่กาหนด
2. สนทนาแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น
3. อ่านบทอ่านสั้น ข้อความ เพื่อจับใจความสาคัญ
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของคาศัพท์ โครงสร้างทางภาษา
5. นาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
6. นาเสนอผลงาน
7. เขียนสรุปรายงานข้อมูล/ใจความสาคัญ
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการนาเสนอผลงานรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูด
3. การรายงานข้อมูล
4. แบบประเมินการอ่าน
5. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
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ชิน้ งาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. รายงาน
2. การอ่านบทความ บทร้อยกรอง
3. การเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
4. การแสดงความคิดเห็น
5. สรุปแผนผังความคิดในรูปแบบ Venn Diagram
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือ/หนังสือเรียน/นิตยสาร
2. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
3. ห้องสมุด
4. ป้ายนิเทศ
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจาวัน คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายจากที่ฟังและอ่าน สนทนา
และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สรุปใจวาม
สาคัญจากเรื่องที่อ่าน อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
ได้หลากหลายเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงทักษะ/กระบวนการทางานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ
นาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูง มีความเข้าใจในการใช้ภาษาและนาไปใช้สื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคาชี้แจง คาข้อร้อง คาแนะนาจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้
2. ผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
3. ผู้เรียนอ่าน และเขียนสรุปใจความสาคัญจากเหตุการณ์ หรือเรื่องที่ตนสนใจได้
4. ผู้เรียนพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
5. ผู้เรียนนาเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าว/สถานการณ์เหตุการณ์ที่พบ
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าว/สถานการณ์ เหตุการณ์ที่พบ
3. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความคิดเห็น
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
5. สรุปเรื่องเหตุการณ์ ข่าวสาร
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
2. แบบประเมินการพูดสื่อสาร สนทนา
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
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5. รายงาน
6. Mind Mapping
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. รายงานสรุปผล
2. การพูดสื่อสาร สนทนาในหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจ
3. Portfolio
4. Mind Mapping
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
3. ข่าว/เหตุการณ์ที่น่าสนใจในท้องถิ่น
4. หนังสือพิมพ์
5. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 6
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล บทความ สารคดีบันเทิง บทกวีร้อยกรอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยให้
เหตุผลประกอบ นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงทักษะ/กระบวนการทางานกลุ่ม มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ
นาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน การการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูง มีความเข้าใจในการใช้ภาษาและนาไปใช้สื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว บทร้อยกรองตามหลักการอ่านได้
2. ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ที่สนใจได้
3. ผู้เรียนนาเสนผลงานที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทางภาษาในและนอกห้องเรียนได้
4. ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในวันสาคัญ เทศกาล ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในท้องถิ่นได้
5. ผู้เรียนเขียนสรุปข้อมูล แสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลจากสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จาลองได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. อ่านและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว/เหตุการณ์ที่สนใจ
2. อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
3. อ่านออกเสียงตามสาเนียงจากเจ้าของภาษา
4. ทาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น
5. เขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือตามสถานการณ์ที่
กาหนด
6. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือตามสถานการณ์ที่
กาหนด
7. สรุปข้อมูล ข้อความ เรื่องราวในรูปแบบของการเขียน
8. นาเสนอเรื่องราว ข้อมูล ข้อความเป็นเรื่องเล่า ร้อยกรอง
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การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการอ่าน
2. แบบประเมินการเขียน
3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
4. การนาเสนอผลงาน
5. การแก้สถานการณ์ในปัญหาที่กาหนด
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว/เหตุการณ์ที่สนใจ
2. การนาเสนอผลงาน
3. โครงงาน
4. การแสดงละคร/บทบาทสมมติ
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน
2. หนังสือ/เอกสารต่างๆ
3. ข่าว/เหตุการณ์ที่น่าสนใจในท้องถิ่น
4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รู้เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
5. หนังสือพิมพ์
6. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 7
ภาคเรียนที่ 1เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ คาศัพท์ หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และการเขียนประโยค เรียบเรียง
ข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับบทสนทนา เรียนรู้คาศัพท์ ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความสาคัญของ
สถานที่ศึกษา ภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวตามสถานที่สาคัญๆในท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง พูดสื่อสาร
สนทนาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของภาษาเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เสริมสร้างทักษะการพูด ฟัง
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรู้คาศัพท์ที่จาเป็น
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ฝึกพูดนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวข้อง
กับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกพูดเล่าเรื่องและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการทางานร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีมารยาททางสังคม ความสนใจและรักท้องถิ่น
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นได้
2. ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารทางโทรศัพท์กับบุคคลภายนอกได้
3. ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานอาชีพได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข่าว หรือประกาศ
2. นาเสนอเรื่องราวผ่านการพูด และเขียน
3. การเขียนจดหมาย
4. การสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินวิธีการนาเสนอ
2. การเขียนสรุป และเก็บข้อมูลในรูปแบบ Portfolio
3. การเขียนจดหมาย
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การนาเสนอ
2. การเขียนสรุปเป็น portfolio
3. การเขียนจดหมาย
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน
2. หนังสือ/เอกสารต่างๆ
3. ข่าว/เหตุการณ์ที่น่าสนใจในท้องถิ่น
4. หนังสือพิมพ์
5. เว็บไซต์

26

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 8
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน การพูดโทรศัพท์การสนทนาระหว่าง
พนักงานโทรศัพท์กับแขกหรือบุคคลภายนอก การพูดติดต่อให้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
การเขียนข้อความการสมัครงาน เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเพื่อการประกอบอาชีพ การให้ข้อมูล ข้อความ
เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง และการนาเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในท้องถิ่นตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของตนเองและของเจ้าของภาษา
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามบริบทต่างๆ ตามสถานการณ์จริง/จาลอง เกิดทักษะการทางานกลุ่ม สื่อสาร
สนทนากับผู้อื่นเพื่องานและอาชีพที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในท้องถิ่นของ
ตนเอง และการให้ข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อความ แสดงความคิดเห็นกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน สามารถสื่อสารสนทนากับผู้อื่น มีสมรรถนะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานในหน้าที่และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีด้านบุคลิกภาพ มีมารยาททางสังคม
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและของเจ้าของภาษา เกิดความรับผิดชอบต่องานอาชีพของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์คาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้
2. ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับประวัติของท้องถิ่นและสถานที่สาคัญต่างๆในท้องถิ่นได้
3. ผู้เรียนมีความสนใจในวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตในท้องถิ่น
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ฝึกออกเสียงให้ถูกต้องตามหลัก phonetics
2. ศึกษาการใช้ภาษา การเขียนตามหลักไวยากรณ์ และหลักการใช้ประโยค
3. ฝึกการเขียนเพื่อสื่อสารเรื่องราวของตนเอง
4. นาเสนอข้อมูล เรื่องราวของตนเอง
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการอ่าน
2. แบบประเมินการเขียน
3. แบบประเมินการออกเสียง
4. แบบประเมินการเขียนจดหมาย
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. อ่านบทอ่านสั้น
2. นาเสนอจดหมายที่เขียนติดป้ายนิเทศ
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน
2. หนังสือ/เอกสารต่างๆ
3. หนังสือพิมพ์
4. นิตยสารการท่องเที่ยว (The Weekend , Voyage , Trip)
5. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 9
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์คาศัพท์ ข้อมูล ข้อความ และประโยคสนทนาที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานโรงแรม ระบุความสาคัญของการเลือกใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม พูดสื่อสารสนทนา
เกี่ยวกับบทบาทในหน้าที่ความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลกับผู้อื่นตามความเหมาะสม พูด
สื่อสารเพื่อการต้อนรับส่วนหน้า และการพูดสนทนาระหว่างพนักงานกับแขกในโรงแรม
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกการออกเสียง สาเนียงตามเจ้าของภาษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการทางาน ตระหนักในคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ใน
การทางาน มีมารยาททางสังคม เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานในโรงแรม
สามารถนาไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์คาศัพท์ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร สนทนาในงานโรงแรมได้
2. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในโรงแรมได้
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม
4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่องานอาชีพที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเลือกใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์
2. การเขียนตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ
3. การพูดสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อความตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
4. การฝึกออกเสียงตามสาเนียงจากเจ้าของภาษาจากสถานการณ์จริง
5. ฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในโรงแรม พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลจากเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์จริง
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
2. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสื่อสาร สนทนา
2. การเขียนข้อมูล ข้อความของตนเองและผู้อื่น
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สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ที่พัก/โรงแรม
2. แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
3. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 10
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์บทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม ระบุและเลือกใช้
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม พูดสื่อสารสนทนาเกี่ยวกับบทบาทในหน้าที่ความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น
ให้เหตุผลกับผู้อื่นตามความเหมาะสม เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพื่อใช้ในการทางานในหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกการออกเสียง สาเนียงตามเจ้าของภาษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ถามและตอบเกี่ยวกับข้อมูลที่จาเป็นในการสื่อสารโดยการเลือกใช้
ถ้อยคาตามสถานการณ์ต่างๆ การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสุภาพในโอกาสสาคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการทางาน ตระหนักในคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ใน
การทางาน มีมารยาททางสังคม เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานในโรงแรม
สามารถนาไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนศึกษาบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการสื่อสาร สนทนาในงานโรงแรมได้
2. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในโรงแรมได้
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม
4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่องานอาชีพที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเลือกใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์
2. การเขียนตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ
3. การพูดสื่อสาร
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
2. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสื่อสาร สนทนา
2. การเขียนจดหมายตอบรับและปฏิเสธ
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สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ที่พัก/โรงแรม
2. แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
3. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 11
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าคาศัพท์ ข้อมูล ข้อความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ทั้งบริบทท้องถิ่นและ
ภายในประเทศไทย อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้ประโยคในการพูดสื่อสาร สนทนาได้
สอดคล้องกับสถานการณ์
โดยใช้กระบวนการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยว เลือกใช้ภาษาพูดและ
ภาษากายควบคู่กันไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสะท้อนความ
ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อธิบายเรื่องราวเพื่อให้น่าสนใจเพื่อเกิดการ
เรียนรู้ความคิด และความเชื่อของวัฒนธรรมไทย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อ
การเข้าสู่สังคมได้อย่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการสะท้อนความคิด
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาและให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ เกิดความรักในท้องถิ่น ประเทศชาติต่อไป
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนศึกษาคาศัพท์ ข้อมูล ข้อความเกี่ยวกับสถานที่สาคัญๆในท้องถิ่นได้
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีในท้องถิ่นได้
3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาได้
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของ
คนไทยได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล คาศัพท์
2. การอ่านออกเสียง
3. พูดสื่อสาร สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
4. แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูล
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
2. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
3. การนาเสนอผลงาน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การเขียนสรุปข้อมูล
2. การนาเสนอข้อมูล
3. การแสดงบทบาทสมมติ
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. สถานที่จริง
2. ผู้เชี่ยวชาญ
3. สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์จริงที่กาหนด
4. แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
5. เว็บไซต์
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 12
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์คาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา สื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญๆ ทั้งบริบทท้องถิ่นและภายในประเทศไทย อธิบายข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้ประโยคในการ
พูดสื่อสาร สนทนาได้สอดคล้องกับสถานการณ์ อธิบายเรื่องราวของวัฒนธรรมในท้องถิ่นของคนไทย
สถานที่ท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์ ความสมดุลของวิถีชีวิตความเป็นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักแบบโฮมสเตย์ หรือการพักแบบ
รีสอร์ทตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
โดยใช้กระบวนการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยว เลือกใช้ภาษาพูดและ
ภาษากายควบคู่กันไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสะท้อนความ
ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อธิบายเรื่องราวเพื่อให้น่าสนใจเพื่อเกิดการ
เรียนรู้ความคิด และความเชื่อของวัฒนธรรมไทย สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย โดยการพูด
สื่อสารแลกเปลี่ยน และการศึกษาเรียนรู้ตามบริบทจริง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อ
การเข้าสู่สังคมได้อย่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการสะท้อนความคิด
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาและให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตนเองตามบริบทนั้นๆ เกิด
ความรักในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่สาคัญๆในท้องถิ่นได้
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีในท้องถิ่นได้
3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาได้
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของ
คนไทยได้
5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าการสะท้อนความเป็นอยู่วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของตนเองตามบริบทในท้องถิ่นได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล คาศัพท์
2. การอ่านออกเสียง
3. พูดสื่อสาร สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
4. แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูล

35

การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูด
2. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
3. การนาเสนอผลงาน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การเขียนสรุปข้อมูล
2. การนาเสนอข้อมูล
3. การแสดงบทบาทสมมติ
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. สถานที่จริง
2. ผู้เชี่ยวชาญ
3. สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์จริงที่กาหนด
4. แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
5. เว็บไซต์

ลาดับที่

1

ชื่อหน่วยการเรียน

Conversation

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาและคาชี้แจงในการ
ทาอาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา สลากยา
การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้
อุปกรณ์

10

35

-ฝึกทักษะการใช้ภาษา น้าเสียง กิริยา -การใช้ภาษา น้าเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนา
ท่าทางเพื่อความเหมาะสมทาง
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
- การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง
- การกล่าวอวยพร การพูดแนะนาตนเอง และการ
-ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการพูด
กล่าวแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การตอบรับหรือ
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารกับ
การปฏิเสธ
เจ้าของภาษาตามบริบทได้อย่าง

15

30

- ฝึกทักษะการพูดสื่อสาร
สนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของ
ตนเอง
-ผู้เรียนมีสมรรถนะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

Tradition

เหมาะสม
36

- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการใช้ภาษา
สาเนียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์
3

Countries

-ฝึกทักษะ การพูดสื่อสาร และแสดง
ความคิดเห็น

-การพูดสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง

15

35

40

100

-บรรยายเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นของตนเองและของ
เจ้าของภาษา
รวม
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ลาดับที่

1

ชื่อหน่วยการเรียน

Story telling

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะและความสามารถ

- ฝึกอ่านข้อความ นิทาน และบท
ร้อยกรอง เรื่องสั้นที่สนใจตาม
หลักการอ่าน
- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

สาระการเรียนรู้

- ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

10

25

- อ่านออกเสียงตามระดับเสียงสูง – ต่าในประโยค
- การอ่านข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง

-ฝึกเขียนแสดงความต้องการ ความ
ช่วยเหลือ เขียนตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
-ผู้เรียนมีสมรรถนะในการพูดสื่อสาร
แสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ และการเขียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
38

2

Request

-ฝึกเขียนแสดงความต้องการ ความ
ช่วยเหลือ เขียนตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือตาม
สถานการณ์ที่กาหนด

- ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

10

25

10

25

10

25

40

100

-ผู้เรียนมีสมรรถนะในการพูดสื่อสาร
แสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ และการเขียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3

Information

-ผู้เรียนฝึกทักษะสรุปข้อความ ข้อมูล -การค้นคว้ารวบรวม การสรุปและการนาเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
-ผู้เรียนมีสมรรถนะ ในการนาเสนอ
ข้อมูล ข้อความที่เกี่ยวข้อง โดยการ
พูดและการเขียน

4

Career

-ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้น -การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้ขอ้ มูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ข้อมูล จากสื่อแหล่งการเรียนรู้
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
-ผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ
รวม
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ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

1

Help me!

-การใช้ภาษาเพื่อแสดงความต้องการ -ภาษาขั้นสูงที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ
ขอความช่วยเหลือตอบรับและ
ช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตาม
ตามสถานการณ์ได้
สถานการณ์

12

25

2

Info

-การเลือกใช้สานวนภาษา คาศัพท์ -คาศัพท์ สานวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
ข้อความ และประโยคในการขอและ และให้ข้อมูล
ให้ข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็น
-บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน
หรืออ่าน
- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการใช้ภาษา
สาเนียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา

12

25

3

Lifestyle 1

-การฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตาม
มารยาทสากล

-การใช้ภาษา น้าเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนา
ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมสากล

8

25

4

Project work

-การวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวม จาก
การสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

-การค้นคว้า รวบรวม และการนาเสนอข้อมูล/

8

25
40

เรียนรู้อื่น โดยการนาเสนอในแบบ
โครงงาน

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
รวม

40

100
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ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 4
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

1

Writing structure

-การฝึกเขียนประโยค และระบุ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะการเขียน

-ประโยค หรือข้อความ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว

8

20

2

Reading for detail

-การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญของ -บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภท
เรื่อง โดยบอกรายละเอียดสนับสนุน ต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์
และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ เว็บไซต์
เหตุผลประกอบ
-การจับใจความสาคัญ เช่นหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ
รายละเอียดสนับสนุน คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญ
ของเรื่อง

8

20

3

Exchanging Idea

-การพูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และแสดงความคิดเห็น

-คาศัพท์ สานวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

8

20

4

Lifestyle 2

-การอธิบายและเปรียบเทียบความ -การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆของ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพื่อ เจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่องหมายวรรค

8

20
42

5

News language

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตอนและการลาดับตามโครงสร้างของประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

-นาเสนอข้อมูล ข่าวสารเป็น
ภาษาต่างประเทศผ่านการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ
โรงเรียน

-การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษากับของไทย

8

20

รวม

40

100

43

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 5
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

1

Small talk

-พูดสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดง
ความคิดเห็นเรื่องที่ตนสนใจ

-การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนาเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ประสบการณ์
ข่าว/ประเด็น เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม

8

25

2

News

-พูดสนทนา และเขียนสรุปเรื่องราว
ที่ตนสนใจ ข่าวสาร สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมอย่างเหมาะสม

-การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์
สถานการณ์ต่างๆ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง

12

25

3

Different lifestyles

-การอธิบาย เรื่องราวชีวิต
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

-การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์

10

25

4

Local to global

-สืบค้น คาศัพท์ ข้อมูลเป็น
ภาษาต่างประเทศจากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

-การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป การ
แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

10

25

44

รวม

40

100

45

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 6
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

1

Talk of the town

-การพูดและเขียนแสดงความรู้สึก
-ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี จาก
เรื่องต่างๆ โดยการทากิจกรรมและ เหตุการณ์ สถานการณ์ชีวิตประจาวัน
นาเสนอผลงาน

10

25

2

Program on tour

-การสื่อสาร สนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการพูดทั้ง
ในบริบทที่เกิดขึ้นจริงภายในและ
นอกห้องเรียน โดยการนาเสนอต่อ
ชุมชนและสังคม

-คาศัพท์ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ในบริบทที่
เกิดขึ้นจริงนอกห้องเรียน

10

25

3

In the real world

-การอธิบาย เรื่องราวชีวิต
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

-การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม

10

25

4

Local events

-ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร -การจับใจความสาคัญเกี่ยวข้องกับบริบทในท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในท้องถิ่นของ ของตนเอง
ตนเอง พูดนาเสนอผลงานเป็นภาษา

10

25

46

ต่างอังกฤษ
รวม

40

100

47

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 7
ทักษะและความสามารถ

- การเรียนรู้คาศัพท์เกี่ยวกับ
การขอและให้ข้อมูลต่างๆ
จากข้อความข่าว ประกาศ
ที่สนใจ ตามความเหมาะสม
และสามารถสื่อสาร สนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
-การเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กันโดยเลือกใช้โครงสร้างทาง
ภาษาทั้งสื่อที่เป็นความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ

1

What’s going on?

2

Massages

3

Reading comprehension -การอ่านและเขียนเพื่อสรุปใจความ
สาคัญ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและอ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องที่อ่าน และแสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผล

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

-คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย คาบรรยาย เช่น
ประกาศเตือนภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา การใช้
อุปกรณ์สิ่งของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ข้อความ

15

35

-ประโยคและข้อความ การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง
กราฟ แผนภูมิ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยการ
พูด และการเขียนอธิบาย

15

25

-เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความ
สาคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความการตีความ
การใช้ Skimming / Scanning /Guessing
/Context Clue/Paraphasing/Critical thinking

10

30

40

100

สาระการเรียนรู้

รวม

48

ลาดับที่

1

ชื่อหน่วยการเรียน

Can you help me?

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 8
ทักษะและความสามารถ

-การพูดสื่อสาร สนทนาและ
เขียนแสดงความต้องการ
การตอบ รับและปฏิเสธการ

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

-คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายที่มีขั้นตอน
ซับซ้อน ภาษาขั้นสูงที่ใช้ในการแสดงความต้องการ
และขอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ

10

25

ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะทางภาษา
2

English for mass media

-พูดสื่อสาร สนทนาเพื่อขอและให้
-คาศัพท์ สานวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอ
ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น เพื่อแสดง และให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น / ข่าว ฟังหรืออ่าน
เหตุการณ์สาคัญต่างๆ

10

25

3

Different societies

-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ความคิดความเชื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของ
ภาษาของ ที่มีขนบธรรมเนียมและ

10

25

-วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา

49

ประเพณีหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม
4

Do you believe in ….?

-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยตามบริบท
จริง

-การวิเคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย การนาวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้
รวม

10

25

40

100

50

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

Working at a hotel 1

2

Working at a hotel 2

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาคาศัพท์ ข้อมูลเพื่อ
การสื่อสารสนทนาในงาน
โรงแรม แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
อาชีพที่รับผิดชอบ
-การพูดสื่อสาร สนทนา
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม พูดเพื่อ
ขอและให้ข้อมูลในการทางาน แสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนอย่าง
เหมาะสม เห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาเพื่องานในโรงแรม

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

-การพูดแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ ตาแหน่งทางการบริหารจัดการในโรงแรม

20

50

- การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป การ
แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

20

50

40

100

สาระการเรียนรู้

รวม

51

ลาดับที่

1

2

ชื่อหน่วยการเรียน

Customer services

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 10
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในการพูด
สื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ พูดสื่อความหมาย
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ให้
เหตุผลอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่า
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานงานบริการ
Information exchange -การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ใช้ในการสนทนา แลกเปลี่ยนในการ
เรียนรู้เพื่องานในโรงแรม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานหน้าที่ที่
รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
โรงแรม

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

-การพูดแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ ตาแหน่งทางการบริการงานขาย
บริการ การขอและให้ข้อมูลกับลูกค้า

20

50

-การวิเคราะห์คาศัพท์ สืบค้น ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร สนทนาในงานโรงแรม

20

50

40

100

สาระการเรียนรู้

-การแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในโรงแรม

รวม

52

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

Tourist attraction 1

2

Tourist attraction 2

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 11
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาคาศัพท์ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่สาคัญๆ ใน
ท้องถิ่น เลือกใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสนทนา
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่น
-การเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ตามบริบท
ในท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่
สะท้อนความคิด ความเชื่อโดยการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษา

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

-การสืบค้น คาศัพท์ข้อมูล ข้อความเกี่ยวกับสถานที่
สาคัญๆในท้องถิ่น
-การพูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีท้องถิ่น
-พูดอธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่นของตนเอง
ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น
-สืบค้น บทสนทนา ประโยคเกี่ยวกับสถานที่สาคัญๆ
ในท้องถิ่น

20

50

20

50

40

100

-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
-การสนทนา สื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สะท้อนความคิด ความเชื่อ เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของ
คนในท้องถิ่น
รวม
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ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

Local tourism 1

2

Local tourism 2

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 12
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาข้อมูล ข้อความคาศัพท์
จากการแหล่งเรียนรู้ สถานที่
ท่องเที่ยว เพื่อนามาใช้สื่อสาร
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
กับเจ้าของภาษา เลือกใช้ภาษาได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทในท้องถิ่น
และอธิบายความเป็นมาและ
ความสาคัญวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว ตามสถานที่สาคัญ และใน
ท้องถิ่น โดยเลือกใช้ประโยคถ้อยคา
ที่สุภาพ สะท้อนความคิด ความเชื่อ
ของคนในท้องถิ่น เพื่อให้เห็นคุณค่า
ของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนักการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

-สืบค้น บทสนทนา ประโยคเกี่ยวกับสถานที่สาคัญๆ
ในท้องถิ่น
-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
-การสนทนา สื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สะท้อนความคิด ความเชื่อ เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของ
คนในท้องถิ่น

20

50

-การสืบค้น คาศัพท์ข้อมูล ข้อความเกี่ยวกับสถานที่
สาคัญๆในท้องถิ่น

20

50

40

100

-การพูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีท้องถิ่น
-พูดอธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่นของตนเอง
ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายสุเวช ชัยทองดี
2. นายวิเชียร สมภาร
3. นายสุวิทย์ วิเชียรดี
4. ดร. กมล ตราชู
5. นายสุวิทย์ งามสนิท
6. นายสมศักดิ์ นิลผาย
7. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอาไพ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์
6.อาจารย์ ดร.วาสนา กีรติจาเริญ
7.อาจารย์ ดร. พิมพ์ยุพา ประพันธ์
8.อาจารย์นวินดา อุปนันท์
9.อาจารย์ พงศ์ธร อัศวนิเวศน์
10.อาจารย์ธนิกา กรีธาพล
11.อาจารย์อารยา อินทะโส
12. คุณพิมพงษ พิมโคตร
13. คุณกุลนัดดา ปจฉิมสวัสดิ์
14. อาจารย์วราภรณ กลอมใจ

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการชุมชน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจากลุ่มวิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบ้างวังไทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
ครูฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน
โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี
ผูจัดการโรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
พิธีการรายการโทรทัศน English on Tour
อาจารย์โรงเรียนทวารวดี อาเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ
2.
3.
4.
5.
6.

ประธานกรรมการยกร่าง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ สอนสุภาพ
กรรมการยกร่าง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
กรรมการยกร่าง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม กรรมการยกร่าง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล
กรรมการยกร่างและเลขานุการ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสิริรัตน์ นาคิน
กรรมการยกร่าง

