
 
ผังการออกข้อสอบ 

หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

 
สาระความรู้พื้นฐาน 

 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 60 ข้อ 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551  
สาระความรู้พื้นฐาน   รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม    รหัส พต 31001     ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่ 2.1   มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
และเจตคติเกี่ยวกับภาษา  
ท่าทาง  การฟัง  พูด  อ่าน  
เขียน ภาษาต่างประเทศ 
ด้วยประโยคท่ีซับซ้อน   
มากขึ้นในชีวิตประจ าวัน  
และงานอาชีพของตน
ถูกต้องตามหลักภาษา  
วัฒนธรรม และกาลเทศะ
ของเจ้าของภาษา 

1. Everyday  English 
1.1 การอ่านเสียงพยัญชนะต้นค า-ท้ายค า 

   1.1.1 ทบทวนการออกเสียงพยัญชนะ
ต้นค าที่ยาก     

          เช่น  เสียง  s  z  ch  sh 
          - sit , see , soon 
          - zebra , zero , zoo 
          - cheap , chat , choose 
          - ship , shoe ,shit 
                         etc.            

 
1.1 ตีความหมายจากน้ าเสียง 

ของผู้อ่ืนและรู้จักใช้
น้ าเสียงในการแสดง
ความรู้สึกระหว่างการ
สนทนาได้ ได้แก่ ดีใจ  
เสียใจ พึงพอใจ ไม่พึง
พอใจ  ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี  ชื่นชม 
และเห็นใจ 

6    
1 

ข้อ 1 
 

   

 1.1.2  การอ่านออกเสียงท้ายค าที่ถูกต้อง  
เช่น เสียง [d],[t] หรือ [id]                 
เมื่อเป็นกิริยาช่อง 2 และ                
past participle  เช่น   
 - moved , turned , loved 
 - walked , talked , knocked  
 - wanted , rented , waited 
                 etc.            

 
 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 1.2 การออกเสียงหนัก-เบา (Stress)  
วิธีการออกเสียงหนักเบาของค าใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ค าเดี่ยว ค าประสม
ในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้นว่าค าประเภท
ใดจะต้องออกเสียงเน้นที่พยางค์แรก
พยางค์กลางหรือพยางค์หลัง 

1.2 ออกเสียงหนักเบา            
เสียงสูงต่ า และเสียง
เชื่อมโยงระหว่างค า              
ได้ถูกต้อง 

   1 
ข้อ 2 

 

   

 1.3. การออกเสียงตามระดับสูง-ต่ า (Intonation)  
        วิธีการออกเสียงของประโยคลักษณะ

ต่างๆ ซึ่งจะต้องออกเสียงสูง-ต่ า                
ให้ถูกต้องเพ่ือให้สื่อความหมายที่ผู้พูด
ต้องการประโยคประเภทเดียวกัน              
ถ้าออกเสียงสูงต่ าต่างกันจะท าให้
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน 

        

 1.4 การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking  Sound)   
        วิธีการอ่านออกเสียงเชื่อมโยงระหว่าง

ค าในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษ  เช่น   

               Ten years   ago. 
               Far  away 
                                etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 1.5 การแสดงความดีใจ /เสียใจ   
การใช้ค า วลีและรูปประโยคที่จะ
น ามาใช้ในการแสดงความดีใจและ
เสียใจในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
เช่น แสดงความดีใจที่พบกันอีกครั้ง
หรือแสดงความเสียใจที่ท าผิด เป็นต้น 
- Congratulations !  
- Sorry / Glad  to  hear   
  about  that. 
-  Sorry  about  that 
-  I’m glad to….. 
-  I’m pleased to…. 
-  I love   to….. 
-  I’m sorry to….. 
-  It’s my fault that…. 

1.5 พูดแสดงความดีใจ/             
เสียใจได้ 

   1 
ข้อ 3 

 

   

 1.6 การแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ                  
ให้รู้จัก ค า วลี และรูปประโยคท่ีจะ
น ามาใช้ในการแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ
ในโอกาสต่างๆได้ถูกต้อง เช่น                 
แสดงความพอใจ/ไม่พอใจในการรับ
บริการ เป็นต้น                                
ตัวอย่าง ค าวลี และรูปประโยค เช่น  
- Great ! 
- Awful ! 
- Good news ! 
- How nice ! 
- How terrible ! 

1.6.1 พูดแสดงความ
พอใจและไม่
พอใจได้ 

   1 
ข้อ 4 

 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - Thai’s fantastic ! 
- I can’t stand it ! 
- I’m very disappointed with….. 
- It’s ashamed that…. 

        

 1.7 การแสดงความปรารถนา/เห็นใจ
และการตอบรับการใช้ ค า วลี และ
รูปประโยคที่จะน ามาใช้ในการแสดง
ความปรารถนาดี/เห็นใจในโอกาส
ต่างๆได้ถูกต้อง เช่น  การแสดง
ความระลึกถึงการแสดงความเห็นใจ
เมื่อผู้อื่นประสบปัญหา เป็นต้น   

      ตัวอย่าง ค า วลี และรูปประโยค  เช่น 
- Best wishes. 
- Take care. 
- Get well soon. 
- With sympathy. 
- We hope everything go well  

through this suffering period. 
- I understand how difficult it is. 
- It must be for you. 
- I feel sympathy for you. 
- Thank you for your hospitality. 
- Thank a million for….. 
- I’m very grateful to your…. 
- It’s very appreciative that….. 
- I’m very appreciated for…. 
 

1.7 พูดแสดงความ
ปรารถนาดี, 
ความเห็นใจ                    
และการตอบรบั 

  1 
ข้อ 5 

 

    

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 1.8. การแสดงความต้องการการ
น าเสนอ/ให้ความช่วยเหลือ/บริการ 
รวมทั้งการตอบรับ/ปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ/บริการ การใช้ค า 
วลี และรูปประโยคเพื่อแสดงความ
ต้องการ การเสนอ/ให้ความ
ช่วยเหลือ/บริการ  รวมทั้งการตอบ
รับ/ปฏิเสธในการให้ความ
ช่วยเหลือ/บริการ ในโอกาสและ
สถานที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
ได้แก่ การซื้อสินค้า/บริการในร้าน 
การสั่งจองตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/
ภาพยนตร์/การบริการในบริษัท
ทัวร์ /การจองโรงแรม/ที่พัก /              
การใช้บริการในที่ท าการไปรษณีย์/
ธนาคาร/ร้านอินเทอร์เน็ต   
ตัวอย่างค า วลี และรูปประโยค เช่น 
- May I help you? 
- What can I do for you? 
- Let me......... 
- Shall I.........? 
- Is there anything I can do   
for you? 

- I would like........ 
- I prefer.......... 
- I’d rather.......... 
 

 

1.8 พูดแสดงความต้องการ 
การน าเสนอ การให้
ความช่วยเหลือ การบริการ 
รวมทั้งการตอบรับหรือ
ปฏิเสธในการให้ความ
ช่วยเหลือ/บริการ 

   
1 

ข้อ 6 

 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - How much..........? 
- How about.........? 
- I’m afraid...........? 
- We recommend............. 
- Would you please.........? 
- Please let me know........ 
- It’s occupied. 
            etc. 

        

 2. What should you do? 
2.1 การใช้พจนานุกรม  (Dictionary) 

        2.1.1 ทบทวนการค้นคว้าหา
ความหมายของค าศัพท์โดย
เรียงตามตัวอักษรของค าศัพท์
ที่ค้นหาจาก a ถึง  z 

 2.1.2 ให้อ่านวิธีการใช้พจนานุกรม
และข้อมูลต่างๆที่อยู่ในส่วน
หน้า  (ค าชี้แจงในการใช้) ของ 
Dictionary ให้เข้าใจ 

2.1.3 เมื่อค้นหาค าศัพท์พบแล้ว ให้
ศึกษาวิธีการ อ่านออกเสียง
หน้าที่ของค า  ความหมายและ
ตัวอย่างในการใช้(ซึ่งค าบางค า
อาจจะท าหน้าที่ได้หลายอย่าง) 
และค าที่มีความหมายใกล้เคียง
กัน เช่น  Drug (ดรัก) n. ยา 
ผลิตภัณฑ์ยา ยาเสพติด  สินค้า
ที่เก่ียวกับสุขภาพที่ขายในร้าน
ขายยา vt. Drugged,  

2. What should you do? 
2.1 อ่านและท าตาม

ค าแนะน า ในการใช้
คู่มือ ป้าย ค าแนะน า 
วิธีการปรุงอาหาร              
ข้อควรระวัง และ
ป้ายประกาศได้ 

4    
1 

ข้อ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 drugging ผสมกับยา ท าให้ติดยา
ท าให้ ได้รับพิษจากยา  drug 
on the market สินค้าท่ีมี
มากเกินความต้องการในตลาด 

        

 2.2 การวิเคราะห์ศัพท์และรูปประโยคที่
ใช้ในสัญลักษณ์ป้ายประกาศ/
ค าแนะน าในการใช้/ค าแนะน า/         
ค าเตือนต่าง ๆ 

2.2.1 การวิเคราะห์ศัพท์โดยการ
รู้จักส่วนที่เป็นรากศัพท์(Root) 
อุปสรรค  หรือค าที่เติมไป
ข้างหน้า (Prefix) ปัจจัยหรือ
ค าท่ีเติมข้างหลัง(Suffix)               
โดยทราบความหมายของ
ส่วนประกอบของค าศัพท์             
ต่าง ๆ  เหล่านั้น ทราบความหมาย
ของศัพท์ได้ เช่น      

      Prefix : re     =  again 
                        Anti  =  against 
                        tele  =  far 
                                       etc. 

          Suffix  : ant = person 
                         er  =  person who 
                       dom = condition 
                        ern  = direction 
                                       etc. 
 

 

2.2 การวิเคราะห์ศัพท์
และรูปประโยคที่ใช้
ในสัญลักษณ/์ป้าย
ประกาศ/ค าแนะน า
ในการใช้/
ค าแนะน า/ค าเตือน 
2.2.1 วิเคราะห์

ความหมายของ
ค าศัพท์จาก
ส่วนที่เป็นราก
ศัพท์, prefix 
และ suffix 

    
 
 

 
 

1 
ข้อ 8 

   

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 2.2.2  รูปประโยคที่ใช้ในสัญลักษณ์/
ป้ายประกาศ/ค าแนะน าใน
การใช้/ค าแนะน า/ค าเตือน
ต่าง ๆ  ซึ่งจะใช้รูปประโยค
ค าสั่ง (Imperative Sentence)  
ทั้งในลักษณะบอกเล่า                
และปฏิเสธเช่น 
- Don’t smoke. 
- No smoking. 
- No entry. 
- Put some oil in the 

pan, then put the garlic 
and stir until it become 
yellow.        

           etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 วิเคราะห์รูป
ประโยค ค าสั่ง 
จากสัญลักษณ/์
ป้ายประกาศ 
ค าแนะน า 
และค าเตือน
ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

   1 
ข้อ 9 

   

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 2.3 สัญลักษณ์และป้ายประกาศต่างๆ    
(Signs & Notices) รู้จักความหมาย
ของสัญลักษณ์ และป้ายประกาศท่ี
พบในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ  เช่น การปฏิบัติตน
ในแหล่งท่องเที่ยว  โรงแรม 
พิพิธภัณฑ์ โรงงาน ส านักงาน
ยานพาหนะ ตัวอย่าง เช่น  

2.3 อธิบายความหมาย
ของสัญลักษณ์และ
ป้ายประกาศท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 2.4 สลากยาและคู่มือในการใช้อุปกรณ์             
ต่าง ๆ (Instructions) การอ่าน            
ท าความเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในการใช้ยาและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซักผ้า 
คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ             
เป็นต้น โดยให้เข้าใจส านวนหรือ
โครงสร้างของประโยคที่มักใช้  เช่น 
- Keep out of reach of children. 
- Take one tablet after each meal. 
- Shake well before use. 
การใช้ Active Voice, Passive 
Voice ,Modal Verb Direct 
Speech , Indirect Speech, 
Conjunction และ Connective 
words ที่ส าคัญ เช่น 

- You should have it directly 
after meal 

- The doses must not be 
divided. 

- Don’t use if the package                    
is open. 

- First, open the can with the opener. 
Pull it in a bowl. Then, put 
some chopped chili, lemon 
juice and fish sauce. After that 
mix them together. 

2.4 อ่านและแปลความหมาย
ของประโยคที่ใช้ใน
สลากยา และคู่มือ                
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

  1 
ข้อ 10 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 2.5 ค าแนะน าและค าเตือนต่างๆ                     
(Tips and Warning) รู้จักวิธีการ
อ่านและตีความค าแนะน า ค าชี้แจง  
และค าอธิบายต่าง ๆ เช่น พยากรณ์
อากาศ  ประกาศเตือนภัย ค าแนะน า
ในการเข้าไปในสถานที่ต่างๆ  
ค าอธิบายสินค้า  และส่วนประกอบ
หรือเครื่องปรุงอาหาร  วิธีการปรุง
อาหาร เป็นต้น 

2.5 อ่านและตีความ
ค าแนะน า ค าเตือน    
ค าชี้แจงและค าอธิบาย
ต่าง ๆ ของสินค้าได้ 

       

 3. Hello, could you tell me……? 
3.1 การติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ที่คุ้นเคย  

รู้จักวิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์
กับเพ่ือน ญาติพ่ีน้องและผู้ที่คุ้นเคย
ในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ส านวนและ
ภาษาท่ีเหมาะสม เช่น 
- Is……at home? 
- Could I speak to…..please? 
- May I speak to……..please? 
- She/he is out. 
- Sorry, she’s not here now. 
- Would you like to wait? 
- Will you leave a message? 

- May I take a message for 
her/him? 

- Hold on, please 
 

3. Hello, could you tell 
me……? 
3.1 ใช้ส านวน และภาษา

ที่เหมาะสมในการ
ติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์ได้คล่องแคล่ว 

 

4    
 
1 

ข้อ 11 

   

    
 

 
 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - Wait a moment, please. 
- Just a moment, please. 
 - Please tell…..to call me at….. 

        

 3.2  การติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือ
สอบถามข้อมูลต่างๆ  การใช้
ส านวนภาษาท่ีใช้พูดทางโทรศัพท์
เพ่ือสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ
ทราบโดยใช้รูปประโยคขอร้อง/
ขอร้องอย่างสุภาพ (request, 
polite request) ประโยค 
direct/indirect  speech, 
ประโยคค าถามลักษณะต่าง ๆ  
ประโยคแสดงความคิดเห็นและ 
การขอบคุณ เช่น การสอบถาม
เส้นทางการเดินทางไปที่ต่าง ๆ  
สอบถามตารางรถไฟ เครื่องบิน  
สอบถามข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค/สุขภาพอนามัย/พยากรณ์
อากาศ เป็นต้น   
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ 

- Hello, I’d like to ask about… 
- Could you tell me…., please? 
- Would you mind giving me           
the information about…..? 

- Can/Could you ….? 
- May/Can/ Could I ….? 
- Don’t…, please? 

3.2 ใช้ส านวนภาษาพูด
โทรศัพท์เพ่ือสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้องการทราบโดยใช้
รูปประโยคขอร้อง
อย่างสุภาพ 

   2 
ข้อ 12-13 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - At what time…..? 
- How many….? 
- How far……? 
- How much….? 
- I need your help…..? 
- Pardon. 
- I think…… 
- Well, I must…… 
- In my opinion….. 
- Thanks./Thank you. 
- Sorry./I’m sorry. 
- You’re welcome. 

        

 3.3 การติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือการ
ประกอบอาชีพวิธีการพูดโต้ตอบทาง
โทรศัพท์ เพ่ือถาม-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ โดยใช้ส านวน
และภาษาที่เหมาะสมในการ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร
งานการซื้อ-การขายสินค้า การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของ
สินค้าการส่งเสริมการขาย การ
ต่อรองราคา การรับและส่งของ  
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ 

 
 
 

 

3.3 ใช้ส านวนภาษาท่ี
เหมาะสมเพ่ือ
สอบถามข้อมูลใน
การประกอบอาชีพ 

   1 
ข้อ 14 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - Hello. I’d like is ask/know 
about… 

- Can/Could you tell me 
about…..? 

- May/Could I speak to……., 
please? 

- Can/Could you inform me   
about…..? 

- What is the position 
required? 

- What is the qualification? 
- How can I apply for this position? 
- When is the dateline of the 

application? 
- Do I have to send the 

application form? 
- Should I also send the 

resume/ reference? 
- When/Where will the 

interview take place? 
- What kind of goods are 
available? 

- How much does it cost? 
- How can I send the order? 
- Is there any discount? 
- How about the quality? 
- Where/When can I buy this 

product? 
- What is the product’s 
significance? 
- Please let me know if… 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - How about the present 
promotion? 

- How should I pay for the 
product? 

- By cash /check/credit. 
- I hank for your 
interest/kindness/information.  

- It’s my please…… 
- You’re welcome. 
- Sorry./I’m sorry. 

        

 4. Cultural Difference 
4.1 การใช้ภาษาในการสื่อสารได้

เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้
ภาษา  น้ าเสียงและท่าทางได้อย่าง
เหมาะสมกับบุคคล เวลา สถานที่และ
โอกาส เช่น การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การใช้สีหน้าท่าทาง และน้ าเสียง
ประกอบการพูด การแนะน าตัวเอง  
การแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร  
ร่วมงาน งานเลี้ยง งานสังสรรค์ และ
กิจกรรมทางสังคมต่างๆ  ตัวอย่างเช่น   

- Blow a kiss. (ส่งจูบ) 
- I love you. (ภาษาใบ้) 
- Be quiet. (เงียบ) 
 

4. Cultural Difference 
4.1.1 ปฏิบัติตนตาม

มารยาท  
วัฒนธรรม 
และประเพณี
ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

6  1 
ข้อ 15 

    

4.1.2 เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่าง
วัฒนธรรม
อังกฤษกับ
วัฒนธรรมไทย 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - That’s bad. (ยกหัวแม่มือชี้ลงไปที่พ้ืน) 
- How’s everything? 
- How have you been? 
- What’s going on with your life? 
- How’s like? 
- What’s up? 
- May I introduce myself? 
- Let me introduce myself? 
- Allow me to introduce…..to…. 
- May I introduce myself? 
- Have you met……? 
- Congratulations on…… 
- Happy birthday. 
- Merry Christmas. 
- Happy New Year. 
- I’m sorry for…. . 
- May god bless you. 
- May god be with you. 
- I feel sorry…… 
- Please pass my warm regards to… 
- Toast! 
- I wish you….. 
- Would you mind….. 
- Please let me know… 
- Would you please... 
- May I have… 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - Can you help me… 
- You look smart. 
- How nice… 
- I wonder if… 
- How to cook… 

                    etc. 

        

 4.2 ความเชื่อและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของเจ้าของภาษาความ
เป็นมาของความเชื่อขนบธรรมเนียม
และประเพณีต่างๆ ในสังคมของ
เจ้าของภาษา การท ากิจกรรมตาม
ความเชื่อขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีต่าง ๆ ในด้านบทเพลง  
การแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม และ
การประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวข้อง  
ได้แก่ วันคริสต์มาส วันขอบคุณ 
พระเจ้า วันวาเลนไทน์  และวันพ่อ 

4.2 แปลความหมายของ
ประโยคที่เก่ียวข้อง
กับความเชื่อและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้ 

  2 
ข้อ 16-17 

    

 4.3 การเปรียบเทียบโครงสร้าง
ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
เปรียบเทียบลักษณะค าที่มาของ
ความหมายและการประยุกต์ค าใน
ภาษาอังกฤษใช้ในภาษาไทยและค า
ในภาษาไทยที่น าไปใช้ในภาอังกฤษ  
ตัวอย่าง  เช่น   

4.3  เปรียบเทียบที่มา
ของความหมายและ
ประยุกต์ค าใน
ภาษาอังกฤษ ใช้ใน
ภาษาไทย และค าใน
ภาษาไทยที่น าไปใช้
ในภาษาอังกฤษ 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 - ศัพท์ของภาษาไทยส่วนใหญ่มาจาก
ภาษาบาลี/สันสกฤต  ในขณะที่ศัพท์
ของภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มาจาก
ภาษากรีกและโรมัน 

- ค าในภาษาอังกฤษที่น ามาใช้ใน
ภาษาไทย เช่น  กิโลกรัม  กิโลเมตร 
เซนติเมตร  ค าในภาษาไทยที่
น าไปใช้ในภาษาอังกฤษ  เช่น               
Tom yam kung, Muai Thai เป็นต้น 

4.3.1 อธิบายค าศัพท์
ในภาษาอังกฤษ
ที่น ามาใช้ใน
ภาษาไทย และ
ที่มาของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

  1 
ข้อ 18 

    

 โครงสร้างของประโยคต่างๆ 
-  ประโยคความเดียว                

(Simple  Sentence) 
-  ประโยคความรวม            

(Compound Sentence ) 
-  ประโยคความซ้อน              

(Complex  Sentence) 
-  ประโยคความผสม             

(Compound- Complex Sentence) 
- การใช้ Transitive/intransitive/ 
  Auxiliary verbs 
- Tense ต่าง ๆ 
- ลักษณะของประโยคค าถาม 
- ประโยคเงื่อนไข 
- การใช้สันธาน(Conjunction)    

และ บุพบท (Preposition) 
                    etc.   
 

4.3.2 เขียนประโยค
ที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ขนม
ธรรมเนียม 
ประเพณีได้
ถูกต้อง ตาม
โครงสร้างของ
ประโยคต่าง ๆ 
- ใช้ประโยคที่

ซับซ้อนใน
สถานการณ์                
ต่าง ๆ  ได้ 

- ใช้ Tense ต่าง ๆ  
ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้ 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.4 เปรียบเทียบ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต บทกลอนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

4.4 เปรียบเทียบ ส านวน 
ค าพังเพย สุภาษิต 
บทกลอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

       

   4.4.1 ค าและส านวนที่ได้รับอิทธิพล
จากศาสนา  เช่น   

          - Oh, god! (คุณพระช่วย)  
          - Oh, my god! 
          (พุทธโธ  ธัมโม  สังโฆ) 
                 etc.   

4.4.1 เปรียบเทียบค า
และส านวนที่
ได้รับอิทธิพล
จากศาสนา 

       

 4.4.2 ค าพังเพย สุภาษิตท่ีมักใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น   
- It’s a piece of cake. 
(ปลอกกล้วยเข้าปาก) 
- Silence is gold. 
(นิ่งเสียต าลึงทอง) 
- Time and tide wait                 

for no one.               
(เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร) 
ลักษณะของบทกลอนภาษาไท  
กับภาษาอังกฤษที่เหมือนและ
แตกต่างกัน  แรงบันดาลใจของ
กวีในการแต่งค าประพันธ์พร้อม
ตัวอย่างที่มักได้ยินเสมอ ๆ  เช่น 
Roses are red, Voilets are 
blue, sugar is sweet, but 
not as sweet as you. 

 

4.4.2 เปรียบเทียบค า
พังเพย สุภาษิต
ทีม่ักใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ   
ที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน 

    2 
ข้อ 19-20 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ 
จะขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา 
แม้เป็นบัวตัวพ่ีเป็นภุมรา 
เชยผกาโกสุมภ์ประทุมทอง 
แม้เป็นถ้ าอ าไพใคร่เป็นหงส์ 
จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง 
จะติดตามทรามสงวนนวล
ละอองเป็นคู่ครอง พิศวาส        
ทุกชาติไป 

                  etc.   

        

 4.5 News & News Headline 
4.5.1 เสียง ค าศัพท์ วลี ส านวน             

ที่มักใช้บ่อย ๆ ในข่าว   
 
 

 

4.5 ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์ได้ 
4.5.1 แลกเปลี่ยน

ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้อย่าง
เป็นทางการได้ 

6   
 
 
2 

ข้อ 21-22 

    

 4.5.2 องค์ประกอบของข่าว 
ประกอบด้วย Headline, 
Sub headline, Lead                  
และ Detail 

4.5.2 สืบค้นข้อมูล 
ต่าง ๆ จาก 
Internet ได ้

       

 4.5.3 ประเภทของข่าว เช่น ข่าว
การเมือง ข่าวการศึกษา ข่าวกีฬา 
ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 
 
 

 

4.5.3 เข้าใจและใช้
ประโยคที่
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

    1 
ข้อ 23 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.5.4 โครงสร้างของการเขียน            
พาดหัวข่าว (News Headline) 
ได้แก่ 
1) ข่าวและพาดหัวข่าว 
2) การถามและตอบค าถาม

จาก ข่าวด้วยค าถามที่เป็น                 
Wh-Question และ 
Yes/No Question 

3) การถามและแสดงความ
คิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย เช่น 
- Do you agree with 
this………………? 

- What do you think 
about………….? 

4.5.4 ใช้ Tense            
ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้ 

    1 
ข้อ 24 

  

 4) Website ของหนังสือ    
The Nation หรือ Bangkok 
Post เพ่ือการศึกษาข่าว 
ประเภทต่างๆ ที่สนใจแล้ว
วิเคราะห์โครงสร้างของพาด
หัวข่าวนั้น ๆ หรือ บอก
ประเภทของข่าวนั้น ๆ 

- Subj. + V1 
- Subj. + V3 
- Subj. + to + V1 
- Subj. + V. + ing 

Noun phrase 

    2 
ข้อ 25-26 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.6 Self Sufficiency Economy 
4.6.1 บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงจากหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ หรือ Website 
ที่เก่ียวข้อง 

4.6 ศึกษาค้นคว้าความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
4.6.1 ศึกษาค้นคว้า

ความรู้ความรู้
และข้อมูลจาก
สื่อต่าง ๆ ได้ 

3  1 
ข้อ 27 

    

 4.6.2 ค าศัพท์ วลี ส านวน ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น moral, 
moderation, reasonable, 
knowledge, saving เป็นต้น 

4.6.2 สบืค้นข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ  จาก 
Internet  ได้ 

       

 4.6.3 โครงสร้าง Conditional 
sentence  (If -clause) 

4.6.3 เข้าใจและใช้
ประโยค
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้ 

       

 4.6.4 โครงสร้าง Imperative   
 

4.6.4 การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ได้ 

   2 
ข้อ 28-29 

   

 4.6.5 การน าเสนอการน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การติดข าขวัญ                        
การสัมภาษณ์ การท า 
Poster เป็นต้น 

        

 4.6.6 การเล่นเกม Cross word         



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.7 Have you Exercised Today? 
4.7.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เกี่ยวกับดูแลสุขภาพจาก
หนังสือหรือ Website                         
ที่เก่ียวข้อง 

4.7 ศึกษาค้นคว้าเรื่อง 
การดูแลสุขภาพ              
การออกก าลังกาย 
4.7.1 ศึกษาค้นคว้า

ความรู้และ
ข้อมูลจากสื่อ
ต่าง ๆ ได้ 

4   
 

 

    

  2 
ข้อ 30-31 

   

 4.7.2 การอ่านออกเสียง ค าศัพท์ 
ส านวน วลี ที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพ เช่น aerobics, 
once, relaxed, health, 
healthy, firm, have a 
headache เป็นต้น 

4.7.2 สืบค้นข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ  จาก 
Internet ได ้

   2 
ข้อ 32-33 

   

 4.7.3 ประโยคที่เขียนด้วย Modal 
Verb เช่น should, must, 
ought to, had better, 
will เป็นต้น 

        

 4.7.4 Present Perfect Tense         
 4.7.5 การส ารวจแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสุขภาพบุคคล
ใกล้ชิด แล้วน าเสนอข้อมูล
เป็นรูปกราฟหรือแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.8 Shall we save The energy? 
4.8.1 บทความเก่ียวข้องกับการ

ประหยัดพลังงาน                          
(Energy Saving)                            
จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
หรือ Website ที่เก่ียวข้อง 

4.8 ศึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน 
4.8.1 ศึกษาค้นคว้า

ความรู้และ
ข้อมูลจากสื่อ
ต่าง ๆ ได้ 

1       

  4.8.2 เสียง ค าศัพท์ วลี ส านวนที่
เกี่ยวข้องกับการประหยัด
พลังงาน เช่น reuse, 
recycle, plug in, unplug, 
turn on, turn off, 
reduce เป็นต้น 

4.8.2 สืบค้นข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ  จาก 
Internet ได ้

  1 
ข้อ 34 

    

 4.8.3 โครงสร้าง เรื่อง                            
Imperative + V1..... 

 
 
 

4.8.3 เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อน
ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องได้ 

       

 4.8.4  Game “Find someone 
who…..” 

4.8.4 ใช้ Tense                       
ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้
อย่างถูกต้องได้ 

       

 4.8.5 การสัมมนาเรื่องการประหยัด
พลังงาน 

4.8.5 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั้ง
อย่างเป็น
ทางการและไม่
เป็นทางการได้ 

 

       

Don’ + V1+ ……. 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.9 What have I done? 
4.9.1 บทสนทนาเก่ียวกับการไป              

ตัดเสื้อ 

4.9 What have I done? 
4.9.1 ศึกษาค้นคว้า

ความรู้และ
ข้อมูลจากสื่อ
ต่าง ๆ ได้ 

3  1 
ข้อ 35 

    

 4.9.2 การอ่านออกเสียง ค าศัพท์ 
วลี ส านวน ที่เก่ียวข้องกับ
การไปตัดเสื้อ เช่น 
measure, sleeves, seam, 
shorten เป็นต้น 

4.9.2 สืบค้นข้อมลูใน
ด้านต่าง ๆ  จาก 
Internet ได ้

   2 
ข้อ 36-37 

   

 4.9.3 โครงสร้าง have something 
done 

4.9.3 เข้าใจและใช้
ประโยค
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 

       

 4.9.4 โครงสร้าง Reported 
Speech 

4.9.4  ใช้ Tense                   
ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้
อย่างถูกต้อง 

       

 4.9.5 การเล่าเรื่อง (สถานการณ์) 4.9.5 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ได้ 

 
 
 
 

 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.10 What is your e- mail address? 
 

4.10 What is your                      
e- mail address? 

3       

 4.10.1 การขอมี e- mail 4.10.1 สืบค้นข้อมูล
ด้านต่าง ๆ
จากInternet 
และรับส่ง 
e- mail ได้ 

   1 
ข้อ 38 

   

 4.10.2 การเปิด/ปิด e- mail 4.10.2 ศึกษาค้นคว้า
ความรู้และ
ข้อมูลจาก
สื่อต่าง ๆ ได้ 

       

 4.10.3 ภาษา e- mail 4.10.3 เข้าใจและใช้
ประโยค
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

       

 4.10.4 บทอ่านแนะน าตนเองที่พิมพ์  
มาจาก e- mail 

      

4.10.4 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั้ง
อย่างเป็น
ทางการและ
ไม่เป็น
ทางการได้ 

   2 
ข้อ 39-40 

   

 4.10.5 การสร้างประโยคค าถาม                     
จากค าตอบที่ให้มา 

        

 4.10.6 การถามและการตอบข้อมูล                
การเปรียบเทียบ 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.10.7 การเขียนแนะน าตนเองถึง                   
Pen pal โดยส่งทาง e- mail 

        

 4.11 Natural Disaster 4.11 Natural Disaster 3       
 4.11.1 บทอ่าน Earthquake, 

Tornado หรือ Flood จาก
หนังสือพิมพ์ หรือ Website 
ของหนังสือพิมพ์ The 
Nation หรือ Bangkok Post 

4.11.1 ศึกษาค้นคว้า
ความรู้และ
ข้อมลูข่าว                 
สารจากสื่อ         
ต่าง ๆ ได้ 

  1 
ข้อ 41 

    

 4.11.2 ค าศัพท์ วลี ส านวนที่
เกี่ยวข้อง เช่น  kill, injured, 
die, homeless, help, 
shelter, landslide เป็นต้น 

4.11.2 สืบค้นข้อมูล
ต่าง ๆ จาก 
Internet            
และรับส่ง                    
e-mail ได้ 

  1 
ข้อ 42 

    

 4.11.3  Past Simple Tense,                 
Past Continuous Tense 
และ Past Perfect Tense.  

    

4.11.3 เข้าใจและ
ใช้ประโยค
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

       

 4.11.4 Compound Sentence 
และ Complex Sentence 

4.11.4 ใช้ Tense 
ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้ 

 
 
 
 
 

  1 
ข้อ 43 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.11.5 การถามและการตอบค าถาม                    
จากบทอ่าน 

4.11.5 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั้ง
เป็นทางการ
และไม่เป็น
ทางการได้ 

       

 4.11.6 การแสดงบทบาทสมมุติ                                      
(Role Play) เป็นผู้สื่อขาว
น าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ 
Natural Disaster  

 
 

       

 4.12 Let’s Travel 4.12 Let’s Travel 4       
 4.12.1 ตารางเวลาของ Bus, Train, 

Airplane, Boat หรือ 
Subway  จากสิ่งต่าง ๆ  เช่น 
แผ่นผับ หนังสือพิมพ์ หรือ 
Website ที่เก่ียวข้อง 

4.12.1 ศึกษาค้นคว้า
ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อ                   
ต่าง ๆ ได้  

  1 
ข้อ 44 

    

 4.12.2 Asking & giving Information 
เช่น  
- Could you please                        

tell me …………..?  
- Please tell 

me………………… 
- Excuse me.                       
Do you know …………..? 

 
 
 

4.12.2 สืบค้นข้อมูล
ต่าง ๆ  จาก 
Internet ได ้

 

   1 
ข้อ 45 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.12.3 การบอกทิศทาง (Direction)  
เช่น 
- Go straight. 
- Keep walking to  

………………...........? 
- Walk pass 

………………………..? 
- It’s at the opposite of 

……………………....... 
- Next to …………………… 

4.12.3 เข้าใจและใช้
ประโยคที่
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้
อย่างถูกต้อง 

 

   1 
ข้อ 46 

   

 4.12.4 Past Perfect Tense                    
และ Past Simple Tense 

4.12.4 ใช้ Tense 
ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้ 

       

 4.12.5 การเขียนเล่าเรื่องหรือ
ประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยว 

4.12.5 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั้ง
เป็นทางการ
และไม่เป็น
ทางการได้ 

   1 
ข้อ 47 

   

 4.12.6 การวางแผนการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.13 The Weather 4.13 The Weather 3       
 4.13.1 บทอ่าน การพยากรณ์อากาศ 

(Weather Forecast) ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4.13.1 ศึกษาค้นคว้า
ความรู้และ
ข้อมูลจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 

  1 
ข้อ 48 

    

 4.13.2 การถาม – ตอบค าถามจาก
บทอ่านการพยากรณ์อากาศ                    
(Weather Forecast) 

 

4.13.2 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั้ง
อย่างเป็น
ทางการและไม่
เป็นทางการได ้

   1 
ข้อ 49 

   

 4.13.3  การถามและการขอข้อมูล 
(Asking & Giving Information) 
เสียง ค าศัพท ์วลี ส านวนที่
มักใช้บ่อย ๆ ในข่าว
พยากรณ์อากาศ  เช่น 
shower, windy, heavy, 
scatter, stormy, sunrise, 
sunset, maximum, 
minimum, Northeast 

4.13.3 เข้าใจและ        
ใช้ประโยคที่
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่าง
ถูกต้องได้ 

 

   1 
ข้อ 50 

   

 4.13.4  Part of Speech                          
การท าค านามNoun                       
ให้เป็น Adjective   

 
 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.13.5 website ที่เก่ียวกับการ
พยากรณ์อากาศ Role play 
เป็นผู้ประกาศข่าวการ
พยากรณ์อากาศ 

4.13.5 สืบค้นข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ  
จากInternet  
ได้ 

       

 4.14 Global Warming 4.14 Global Warming 3       
 4.14.1 บทความเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

(Global  Warming) สาเหตุ
ของภาวะโลกร้อนหรือ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
จากหนังสือหรือหนังสือพิมพ์
หรือ Website ที่เกี่ยวข้อง 

4.14.1 ศึกษาค้นคว้า
ความรู้และ
ข้อมูลจาก
สื่อต่างๆ ได้ 

 

       

 4.14.2 การอ่านออกเสียงค าศัพท์  
วลี  ส านวนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
temperature, increase, 
melt, burn, earth, hot 
เป็นต้น 

4.14.2 สืบค้นข้อมูล               
ในด้านต่าง ๆ 
จากInternet  
ได้ 

 

  1 
ข้อ 51 

    

 4.14.3 โครงสร้าง Passive  Voice 
 
 
 
 

4.14.3 การเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
การต่าง ๆ ได้ 

       

 4.14.4 บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันหรือลดภาวะโลกร้อน 

4.14.4 ใช้ Tense ที่
ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้ 

 
 
 

   2 
ข้อ 52-53 

   

Subj + V  to  be + V3 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.14.5 Mind map แสดงเหตุผล
และผลกระทบของภาวะ  
โลกร้อน 

4.14.5 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั้ง
อย่างเป็น
ทางการและ
ไม่เป็น
ทางการได้ 

       

 4.15 Urgently Wanted 4.15 Urgently Wanted 2       
 4.15.1 โฆษณาต าแหน่งงาน                       

(Job Advertisement)    
จากหนังสือหนังสือพิมพ์ 
หรือ Websiteที่เก่ียวข้อง 

4.15.1 ศึกษาค้นคว้า
ความรู้และ
ข้อมลูต่าง ๆ
จากสื่อได้ 

  1 
ข้อ 54 

    

 4.15.2 ค าศัพท์ ส านวน วลี 
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น 
qualification, salary, 
graduation, age, photo, 
apple เป็นต้น 

4.15.2 สืบค้นข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ  
จากInternet 
ได้ 

 

       

 4.15.3 การเขียนประวัติ (Resume)                     
เพ่ือสมัครงาน การส่ง e-mail 
สมัครงาน 

4.15.3 เข้าใจและ
ใช้ประโยค
ซับซ้อนใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

 
 
 
 
 

   1 
ข้อ 55 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

  4.15.4 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั้ง
อย่างเป็น
ทางการ      
และไม่เป็น
ทางการได้ 

       

 4.16 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน                     
นวดแผนไทย 

4.16 ภาษาอังกฤษส าหรับ
พนักงานนวดแผนไทย 

2       

 4.16.1 ค าศัพท์เก่ียวกับการ
ให้บริการนวดแผนไทย เช่น 
massage, relax etc. 

4.16.1 ใช้ค าศัพท์
เกี่ยวกับการ
ให้บริการนวด
แผนไทยได้
ถูกต้อง 

   1 
ข้อ 56 

   

 4.16.2 ส านวนภาษาการกล่าว                        
เชื้อเชิญลูกค้าการนัดหมาย
ลูกค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การนวดแผนไทย เช่น 
- Come this way to the  

massage room. 
- Please straight out your foot. 
- Please relax. 
- Please check your 
belongings before you 
leave. 

- Would you like to 
return for another 
massage later? 

4.16.2 ใช้ส านวน
ภาษาอังกฤษ
ในการเชิญ
ชวน นัดหมาย
ลูกค้า และ
การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทย 

 

   1 
ข้อ 57 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.17 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย 4.17 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงาน
ขาย ผู้เรียนสามารถ
ใช้ถ้อยค า ส านวน
และประโยคโต้ตอบ
ในการบอกข้อมูล 
ความประสงค์ใน
การซื้อสินคา้ได้ใน
สถานการณ์ ดังนี้ 

3       

 4.17.1 การโต้ตอบและชักชวนลูกค้า
เข้าชมร้านขายของที่ระลึก 

4.17.1 การทักทาย
เชิญชวนลูกค้า 

       

 4.17.2 การฝึกสนทนาใน
สถานการณ์ที่ก าหนด                       
และการฝึกเรียงล าดับประโยค 

4.17.2 เจรจาซื้อ
ขายและ
ต่อรองราคา
สินค้าได้ 

   1 
ข้อ 58 

   

 4.17.3 การต่อรองราคาสินค้าใน
ร้านค้า 

4.17.3 โต้ตอบใน
การซื้อขาย
ตั๋วโดยสาร 
บอกจุดหมาย
ปลายทาง
ส าหรับรถ
โดยสาร รถไฟ
และเครื่องบิน
ได้ 

 
 
 
 

   2 
ข้อ59-60 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์  ประเมินคา่ 

 4.17.4 การฝึกเรียงล าดับบทสนทนา 4.17.4 มีความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
น าความรู้
เกี่ยวกับการ
เจรจาซื้อขาย
ไปใช้ได้ทุก
สถานการณ์ 

       

 4.17.5 การจองตั๋วโดยสารรถไฟ 
เครื่องบิน 

        

 4.17.6 แบบทดสอบท้ายบท         

รวม 60 - 22 35 3 - - 
                                            
 
 
 
 
 


