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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 :    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2 :    มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 :    น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

สาระที ่2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 :   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 :   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

สาระที ่3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 :   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

สาระที ่4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 :   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 :   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

หมายเหตุ 
การวัดพฤติกรรม 

1 หมายถึง ความรู้ ความจ า 
2 หมายถึง ความเข้าใจ 
3 หมายถึง การน าไปใช้ 
4 หมายถึง การวิเคราะห์ 
5 หมายถึง การสังเคราะห์ 
6 หมายถึง การประเมินค่า 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
Hello! 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.1 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า 

และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน   
 ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค า

ชี้แจงในการท าอาหารและเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ์ การใช้ยา/ สลากยา การ
บอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ
การใช้อุปกรณ์  
- ค าสั่ง  
- ค าขอร้อง  
- ค าแนะน า  
- ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม  
- ค าสันธาน  
- ตัวเชื่อม (connective words)  

1.  Tell about Imperative and 
Signs 

2.  Make request 
3.  Give advice 
4.  Answer by using Modal verb 

(Can, May, Should, must, 
mustn’t) and  Connective 
(and, but, or, because, so) 

5.  Find word from dictionary 
6.  Pronounce correctly 
 

      ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.1 2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อย
กรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการ
อ่าน   
 ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง  
 การใช้พจนานุกรม   
 หลักการอ่านออกเสียง  

 
 
 

         



 3 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
My school 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.1 3. เลือก/ระบปุระโยคและข้อความ ให้

สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-
text information) ที่อ่าน    

 ประโยค หรือข้อความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การ
บริการ สถานที ่ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ 1,400-1,550 ค า (ค าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ
สัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ 
Comparison of adjectives/ 
adverbs/ Contrast : but, although/ 
Quantity words เช่น  many/ much/ 
a lot of/ lots of/ some/ any/ a 
few/ few/ a little/ little   etc. 

 

7.  Talk about one’s health 
8.  Write sentences by using 

determiners: 
8.1  a/ an/ the 
8.2  some, any, many, much, 

a lot of 
9.  Adjectives. 

- Give the correct 
Comparative and 
Superative forms 

- Superative 
10. Adverbs. 

- Identify the adverb of 
manner (quickly, 
carefully) 

 
 
 
/ 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

     
 
 
1 
3 

 
 
 
 
 
 
2 



 4 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.1 4. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic)  

ใจความส าคัญ (main idea) และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรื่องสั้น   
บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์  

 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน
ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่อง 
เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
 

11. Ask and answer by using 
question words. 
- What, Where, When, Why, 

How, Who  
12. Make sentences by present 

simple tense. 
12.1  V. to be 
12.2  V. to have 
12.3  V. to do 
* always, often, usually. 

13. Make sentences by using 
present continuous tense. 

14. Make sentences by using 
future tense (will, shall, be 
going to) 

15. Make sentences by using 
past simple : past events 

16. Make sentences by using 
past continuous tense.  
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 

 /  5 
 
 
 
 
 
2 
2 
6 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

10 



 5 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.2 1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ 
การชักชวน ประโยค/ ข้อความที่ใช้
แนะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้
ตัว และส านวนการตอบรับ  การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

17. Greet people and respond to 
greet (in person and on the 
phone) 

18. Express and respond to 
thanks. 

19. Make and respond to 
apologies and excuses. 

20. Persuade, ask and tell people 
to do something. 
- Imperative 
- Tell 
- Let’s 

21. Introduce oneself and other 
people. 
A: I’m  . This is  . 
B: How do you do? 

   / 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

  3 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.2 2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจ 
ตามสถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  

22. Make Request 
23. Give Advice 
 
 
 
 
 

        



 6 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.2 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอ

ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถาน การณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือ   

24. Make/ Grant/ Refuse simple 
request. 

 

        

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.2 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และข้อความที่
ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรืออ่าน   

25. Read Comprehension   / / /  10 10 

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.2 5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึกความ
คิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ 
ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว 
สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน  

26. Express purpose, cause, 
result, and give reason. 
T:  Why didn’t you come to 

school? 
S:  I was sick/ I had a 

toothache. 
A:  Why don’t you read a 

book? 
B:  I don’t like reading. 

        



 7 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
Special Day 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.3 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ ์และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่าน
หนังสือ การท่องเที่ยว    

27. Count and tell about 
numbers. (Daily Routine) 
- ask and tell the time, day 

and date. 
28. Ask for and give personal 

details (full name, age, 
address, E-mail address, 
Telephone Number 
Occupations, etc.) 

/ 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 

   3 
 
 
 
4 
 

5 

   2. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ
(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ  / แก่นสาระ การ
วิเคราะห์ความ /เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ เช่น ประสบการณ์ 
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  

29. Identify and describe simple 
objects. (shape, size, weight, 
colour, purpose/ use) 

/ / / /   2 3 

   3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว 

30. Express purpose, cause, 
result, and give reason. 
T:  Why didn’t you come to 

school? 
S:  I was sick/ I had a 

toothache. 

        



 8 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 2. ภาษาและ

วัฒนธรรม 
ต 2.1 1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ

เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สี
หน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าว
อวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    

31. Express and respond to 
thanks. 

32. Express and respond to 
apoligies and excuses. 

33. Greet people and respond 
to greetings. 

        

 2. ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.2 2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู ่และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

C. Topic  
34. Unknown passages. 

(Comprehension) 

        

 2. ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.2 1. บอกความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

35. Nouns. 
- Determine countable and 

uncountable nouns. 
- Identify singular and 

plural nouns. 

/ / / /   4  



 9 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    ความหมาย/ ความแตกต่างระหว่างการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

36. Identify pronouns. 
- Subjective, objective, 

possessive adjectives and 
possessive pronouns. 

37. Adjectives 
- Arrange the proper order 

of adjectives. 
38. Adverbs. 

Give the correct Comparative 
and Superative forms. 

/ 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 

/  /  3  
 
 
 
2 

 2. ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.2 2. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 การเปรียบเทียบความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

 
 
 
 

39. Adjectives. 
- Give the correct 

Comparative and 
superative forms. 

- Identify and describe 
simple objects, 
accommodation 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
Camping 3. ภาษากับ

ความสัมพันธ์
กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ต 3.1 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ
การน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

40. Talk about the weather/ signs 
- Understand simple signs 

and notices 
- Give simple instructions 
- Give directions 

41. Identify and describe 
accommodation (houses, flats, 
rooms, furnitures, etc) 

42. Understand and complete 
forms giving personal details. 
- Medical Record Card 
- Use this form 
- Application 
- Unseen Passage 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

  
 
 
 
 
/ 

  
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
3 

 4. ภาษากับ
ความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
โลก 

ต 4.1 1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

43. Introduce oneself and other 
people. 

44. Express and respond to 
thanks 

45. Make sentences by using 
future tense (will, shall) 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21101  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 4. ภาษากับ

ความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
โลก 

ต 4.1 1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

46. Adverbs 
- Identify the adverb of 

manner   
47. Make sentence by using 

prepositions 
47.1  Location : in, on, at, 

next to, in front of, 
behind, opposite, 
between 

47.2  Time : in, on, at  
48. Talk about physical and 

emotional feelings. 

 
 
 
 
 
/ 

       
 
 
 
 
7 

  ต 4.2 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า ความรู/้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ตอนที่ 2 อัตนัย 
49. Make question: 

-  What, When, Where, Why, 
How, Who  

 
 
 
 

 

        
2 

รวมจ านวนข้อ 60 60+2 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
My holiday 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.1 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า 

และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน   
 ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค า

ชี้แจงในการท าอาหารและเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ์ การใช้ยา/ สลากยา การ
บอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ
การใช้อุปกรณ์  
- ค าสั่ง  
- ค าขอร้อง  
- ค าแนะน า  
- ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม  
- ค าสันธาน  
- ตัวเชื่อม (connective words)  

1.  Tell about Imperative and 
Signs 

2.  Make request 
3.  Give advice 
4.  Answer by using Modal verb 

(Can, May, Should, must, 
mustn’t) and  Connective 
(and, but, or, because, so) 

5.  Find words from dictionary 
6.  Pronounce correctly 
 

 
 
 
/ 
/ 
 

 
 
 
/ 
/ 
 

     
 
 
2 
7 
 

 
 
 
2 
6 
 

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.1 2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อย
กรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการ
อ่าน   
 ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง  
 การใช้พจนานุกรม   
 หลักการอ่านออกเสียง  
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.1 3. เลือก/ระบปุระโยคและข้อความ ให้

สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-
text information) ที่อ่าน    

 ประโยค หรือข้อความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรยีน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ 1,400-1,550 ค า (ค าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ
สัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ 
Comparison of adjectives/ 
adverbs/ Contrast : but, although/ 
Quantity words เช่น  many/ much/ 
a lot of/ lots of/ some/ any/ a 
few/ few/ a little/ little   etc. 

 

7.  Talk about one’s health. 
8.  Tell about Determiners:  

8.1  a/ an/ the 
8.2  some, any, many, much, 

a lot of 
9.  Tell about adjectives. 

- Give the correct 
Comparative and 
Superative forms. 

10. Talk about adverbs. 
- Identify the adverb of 

manner (quickly, 
carefully) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

4 



 14 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.1 4. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic)  

ใจความส าคัญ (main idea) และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรื่องสั้น   
บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์  

 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน
ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่อง 
เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
 

11. Ask and Answer by using 
question words. 
- What, Where, When Why, 

How, Who  
12. Make sentences by using 

Present simple tense. 
12.1  V. to be 
12.2  V. to have 
12.3  V. to do 
* always, often, usually. 

13. Make sentences by using 
Present continuous tense. 

14. Make sentences by using 
Future tense (will, shall) 

15. Make sentences by using 
past simple : past events 

16. Make sentences by using 
past continuous tense. 
(Adverbs of time) 
- At this time yesterday 
- At 6 o’clock yesterday 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
5 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
Party 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.2 1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ 
การชักชวน ประโยค/ ข้อความที่ใช้
แนะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้
ตัว และส านวนการตอบรับ  การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

17. Greet and response to greet  
18. Express and response to 

thanks. 
19. Make and respond to 

apologies and excuses. 
20. Persuade, ask and tell people 

to do something. 
21. Introduce oneself and other 

people. 
 

        

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.2 2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจ 
ตามสถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  

22. Make Request 
23. Give Advice 

        

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.2 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถาน การณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือ   

24. Make/ Grant/ Refuse simple 
request. 

 

 / /     4 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.2 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และข้อความ
ที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรือ
อ่าน   

25. Read Comprehension   / / /  10 10 

 1. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ต 1.2 5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก      
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ 
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 
 
 
 
 

26. Express purpose, cause, 
result, and give reason. 
T:  Why didn’t you come to 

school? 
S:  I was sick/ I had a 

toothache. 
A:  Why don’t you read a 

book? 
B:  I don’t like reading. 

 / /    2 2 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
ต 1.3 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ ์และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ สิง่แวดล้อมใกล้ตัว เช่น การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่าน
หนังสือ การท่องเที่ยว    

27. Count and tell about the 
numbers. (Daily Routine) 
- ask and tell the time, day 

and date. 
28. Ask for and give personal 

details (full name, age, 
address, name of relatives 
and friends, occupation, etc.) 

        

   2. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ
(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ  / แก่นสาระ การ
วิเคราะห์ความ /เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ เช่น ประสบการณ์ 
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  

29. Identify and describe simple 
objects. (shape, size, weight, 
colour, purpose/ use) 

        

   3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว 

30. Express purpose, cause, 
result, and give reason. 
T:  Why didn’t you come to 

school? 
S:  I was sick/ I had a 

toothache. 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
Daily Life 2. ภาษาและ

วัฒนธรรม 
ต 2.1 1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ

เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สี
หน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าว
อวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    

31. Express and respond to 
thanks. 

32. Express and respond to 
apoligies and excuses. 

33. Greet people and respond 
to greetings. 

        

Festival 2. ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.2 2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู ่และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

C. Topic  
34. Unknown passages. 

(Comprehension) 

        

 2. ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.2 1. บอกความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

35. Nouns. 
- Determine countable and 

uncountable nouns. 
- Identify singular and 

plural nouns. 

        



 19 
หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    ความหมาย/ ความแตกต่างระหว่างการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

36. Identify pronouns. 
- Subjective, objective, 

possessive adjectives and 
possessive pronouns. 

37. Adjectives 
- Arrange the proper order 

of adjectives. 
38. Adverbs. 

Give the correct Comparative 
and Superative forms. 

  
 
 
 
/ 
 
 
/ 

     
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 2. ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.2 2. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 การเปรียบเทียบความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

 
 
 
 

39. Adjectives. 
- Give the correct 

Comparative and 
superative forms. 

- Identifying and describe 
simple objects, 
accommodation 

 / /    5  
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 3. ภาษากับ

ความสัมพันธ์
กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ต 3.1 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ
การน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

40. Talk about the weather/ signs 
- Understand simple signs 

and notices. 
- Give simple instructions. 
- Give directions. 

41. Identify and describe 
accommodation (houses, flats, 
rooms, furnitures, etc) 

42. Understand and complete 
forms giving personal details. 
- Medical Record Card. 
- Use this form 
- Application 
- Unseen Passage 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

    4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

4 

 4. ภาษากับ
ความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
โลก 

ต 4.1 1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

43. Introduce oneself and other 
people. 

44. Express and responding to 
thanks 

45. Make sentences by using 
future tense (will, shall)  
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รหัสวิชา อ21102  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 4. ภาษากับ

ความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
โลก 

ต 4.1 1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

46. Adverbs 
- Identify the adverb of 

manner   
47. Make sentences by using 

prepositions 
47.1  Location : in, on, at, 

next to, in front of, 
behind, opposite, 
between 

  47.2 Time : in, on, at  
48. Talk about physical and 

emotional feelings. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
2 

  ต 4.2 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า ความรู/้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

49. Make interrogatives 
-  Whose, Which, How much, 

How many  
 
ตอนที่ 2 อัตนัย 
 Answer the questions  

interrogatives (49) 
-  Whose, Which, How much, 

How many  
 

 
 

/ /    7 7 
 
 
 
 
2 

รวมจ านวนข้อ 60 60+2 
 


