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บทน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔  ให้เป็น
หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ           
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ          
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและ
สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และ               
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวจิยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีท่ีผา่นมา (ส านกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
๒๕๔๗; ส านกัผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; สุวิมล    วอ่งวาณิช และ นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 
๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบวา่ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๔๔  มีจุดดีหลายประการ เช่น  ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ทอ้งถ่ินและสถาน 
ศึกษามีส่วนร่วม  และมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริม  การพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน  อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาดงักล่าว  ยงัไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหา  และความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลาย
ประการทั้งในส่วนของเอกสารหลกัสูตร กระบวนการน าหลกัสูตร สู่การปฏิบติั และผลผลิตท่ีเกิดจากการ
ใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตสถานศึกษา 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวม้าก ท าให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น  การวดั
และประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการ
เทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะความสามารถ    คุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)              
ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมี้พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๔๙)  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มี
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ทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)   

โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ไดจ้ดัท าหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๗ โดย
น าจุดเน้นของสถานศึกษามาหลอมรวมจนได้หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ฉบบั
ปรับปรุง  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗ ดว้ยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครอง  
และชุมชน ท่ีมุ่งหวงัให้ผูส้อนจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    เพื่อพฒันาความคิดของผูเ้รียนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์  มีระเบียบ  แบบแผน  มีเหตุผล  วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่าง
รอบคอบ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  ผูป้กครอง  และนกัเรียนท่ีมีส่วน
ช่วยให้หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฉบบัปรับปรุง  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗ มีความ
สมบูรณ์และเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   
 
  
 
 
 

นางสุนนัทา   กลา้แขง็ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
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วสัิยทศัน์ (Vision) 

 
 

โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  เป็นสถานศึกษาของชุมชน  มุ่งเนน้คุณธรรมและความ
เป็นเลิศทางวชิาการ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และความกา้วไกลเทคโนโลยี 
 
 

 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 

ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ตามหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฉบบัปรับปรุง  
พุทธศกัราช๒๕๕๗มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญั ดงัน้ี 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจน   
การเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่ง
สร้างสรรคก์ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ   
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ีเผชิญ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนั 
ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหา และความขดัแยง้ต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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๕.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช้เทคโนโลยีดา้น   
ต่าง ๆ มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๗  มุ่งพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 

ความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน 
 
 
๑. สามารถคดัสรรส่ือท่ีตอ้งการอ่านเพื่อหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์
๒. สามารถสร้างความเขา้ใจ และประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 
๓. สามารถจบัประเด็นส าคญัและประเด็นสนบัสนุน โตแ้ยง้ 
๔. สามารถวเิคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบัความและความเป็น 

ไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน 
๕. สามารถสรุปค่า แนวคิด แง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 
๖. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ สนบัสนุน   

โนม้นา้วโดยการเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผงัความคิด เป็นตน้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 
 

ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) พุทธศกัราช 
๒๕๕๑  ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๗  มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ดงัน้ี  

๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจน
การเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีเพิ่มประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญได ้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใชใ้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่ร่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่
พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณภาพผู้เรียน 

 
 

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 
 ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และ บทพูด

เขา้จงัหวะง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย 
ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้ นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังใช้ค  าสั่งและ 
ค าขอร้องง่ายๆ   บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเพื่อน  
บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ใกลต้วัหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  จดัหมวดหมู่ค  าตามประเภทของบุคคล สัตว ์และ
ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน  

  พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม /วฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกช่ือและค าศพัท์
ง่ายๆ เก่ียวกบัเทศกาล /วนัส าคญั /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั 

  บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

  บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
  ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 
  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด)  ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  และเวลาว่างและนนัทนาการ  ภายในวง
ค าศพัทป์ระมาณ ๓๐๐-๔๕๐ ค า  (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 

  ใชป้ระโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
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จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

  ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
นิทาน  และบทกลอนสั้ นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   เลือก /ระบุประโยคและขอ้ความตรงตาม
ความหมายของสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคญั  และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน 
บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเร่ืองเล่า  

  พูด /เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหว่างบุคคล   ใช้ค  าสั่ง   ค  าขอร้อง   และให้ค  าแนะน า  พูด/
เขียนแสดงความตอ้งการ   ขอความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ  พดูและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั พูด /เขียนแสดง
ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ 

  พูด /เขียนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกล้ตวั เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ 
และตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พดู/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั   

  ใชถ้อ้ยค า น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา  ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล /วนัส าคญั /งานฉลอง /ชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา  
เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

  บอกความหมือน    / ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน และการล าดบัค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจา้ของภาษากบัของไทย   

   คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอ
ดว้ยการพูด/การเขียน 

  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  
  มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกบั

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม   เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ 
การซ้ือ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศพัท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

  ใชป้ระโยคเด่ียวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

8 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

  ปฏิบติัตามค าขอร้อง   ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงขอ้ความ 
ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้ นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ /เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก /ระบุหัวขอ้เร่ือง ใจความส าคญั 
รายละเอียดสนบัสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมทั้ง
ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  ใช้ค  าขอร้อง ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย ให้ค  าแนะน าอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ   เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

  พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง   ประสบการณ์   ข่าว /เหตุการณ์ /เร่ือง /ประเด็นต่างๆ  
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั /แก่นสาระ หัวข้อเร่ืองท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เร่ือง /ข่าว /เหตุการณ์ /สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ   

  เลือกใช้ภาษา  น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบายเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ 
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจ้าของภาษากับ 
ของไทย และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

   ค้นควา้  รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก 
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม   

  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นควา้ รวบรวม  และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 
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  มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม  เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ 
การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศพัท์ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นนามธรรม      
มากข้ึน) 

  ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ  
ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ)  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวชิาเพิม่เติม ๔๐ ๑๒๐ ๒๐๐ 

หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

Asean  together  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม     ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
 
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๑๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค  ๑๑๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว  ๑๑๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๑๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๑๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๑๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๑๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๑๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๑๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐   
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๒๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค  ๑๒๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว  ๑๒๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๒๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๒๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๒๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๒๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๒๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๒๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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    -- 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 

 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๓๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค  ๑๓๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว  ๑๓๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๓๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๓๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๓๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๓๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๓๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๓๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
 

 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

14 

 
 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔  

 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๔๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค  ๑๔๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว  ๑๔๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๔๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๔๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๔๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๔๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๔๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๔๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕  

 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๕๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค  ๑๕๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว  ๑๕๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๕๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๕๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๕๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๕๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๕๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๕๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖  

 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๖๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค  ๑๖๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว  ๑๖๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๖๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๖๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๖๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๖๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๖๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๖๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูต  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 
  
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑   สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑    ศิลปะ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๑ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๑๐๑    ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together๑ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๔   พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒   ศิลปะ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๒    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๒ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๑๐๒    ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕  (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสูตร  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ 
   

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๒   ประวติัศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๓ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๒๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๓ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together๓ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๔  ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๓   สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑    ศิลปะ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๔ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๑๐๒    ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสูตร  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๒   ประวติัศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑   พลศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๕ ๑ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๕ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑    ภาษาองักฤษ  ๕ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๓๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๓๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๓๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๓๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๓๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

หมายเหตุ   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดัชัว่โมงบูรณาการไวใ้นกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 
 
 

 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
๒๓๑๐๒   สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
๒๓๑๐๒   พลศึกษา ๖  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒    ศิลปะ ๖ ๑ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๒    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๖ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๒    ภาษาองักฤษ  ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๓๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๓๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๓๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๓๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๓๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาองักฤษ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

21 

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับประถมศึกษา 

 
       รายวชิาพืน้ฐาน 

 
   

อ๑๑๑๐๑      ภาษาองักฤษ  จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
อ๑๒๑๐๑     ภาษาองักฤษ จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
อ๑๓๑๐๑     ภาษาองักฤษ จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
อ๑๔๑๐๑     ภาษาองักฤษ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง 
อ๑๕๑๐๑     ภาษาองักฤษ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง 
อ๑๖๑๐๑      ภาษาองักฤษ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๑๑๑๐๑   ภาษาองักฤษ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑                                                                                      เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง  

 

 ปฏิบติัตามค าสั่งง่าย ๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  ระบุตวัอกัษร  เสียง  อ่านออกเสียงสะกดค าง่าย ๆ
ถูกตอ้ง  เลือกภาพตรงตามความหมาย  ตอบค าถามจากการฟัง  ส่ือสารดว้ยค าสั่งง่าย ๆ  บอกความตอ้งการ 
ใหข้อ้มูลง่าย ๆ เก่ียวกบัตนเอง  พดูประกอบท่าทางตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  บอกค าศพัทเ์ก่ียวกบั
เทศกาล  วนัส าคญัและเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั  กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั  
ระบุตวัอกัษรและเสียงของตวัอกัษรระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทย  ใชค้  าศพัทเ์ก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืน  ใชภ้าษาองักฤษเพื่อรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ     ทกัษะทางภาษา  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการบูรณาการกบั
กลุ่มสาระการเรียนรุ้อ่ืน  และเขา้ร่วมกิจกรรม  
 เพือ่ให้เกดิ     ความเพลิดเพลิน  สนุกสนานในการเรียน  ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะทาง
ภาษาองักฤษ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ ,ป.๑/๔ 
ต ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
ต ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ต ๒.๒ ป.๑/๑ , ป./ ๒ 
ต ๓.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๒ ป๑/๑ 

รวม  ๑๗  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๑๒๑๐๑   ภาษาองักฤษ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                                                                        เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง  
 

 ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟัง พดูโตต้อบดว้ยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  ระบุ
ตวัอกัษรและเสียงอ่าน  ออกเสียงค า  สะกดค า  อ่านประโยคง่าย ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค า  กลุ่มค า  และประโยคท่ีฟัง  ตอบค าถามจากการฟังประโยค  บทสนทนาหรือ
นิทานง่าย ๆท่ีมีภาพประกอบ  บอก  ขอและใหข้อ้มูลง่ายๆเก่ียวกบัตนเองตามแบบท่ีฟัง  พดูประกอบ
ท่าทาง  บอกช่ือค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล  วนัส าคญัของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั  ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาองักฤษและภาษาไทย  บอกค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนการ     การเรียนภาษา   ทกัษะทางภาษา  การสนทนาโตต้อบ  การตั้งค  าถาม  
การตอบค าถาม  กระบวนการปฏิบติักิจกรรมทางภาษา  การเขา้ร่วมกิจกรรม 

 เพือ่ให้เกดิ      ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานในการเรียน
และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,ป.๒/๔ 
ต ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ต ๑.๓  ป.๒/๑ 
ต ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
ต ๒.๒  ป.๒/๑  
ต ๓.๑  ป.๒/๑ 
ต ๔.๑  ป.๒/๑ 
ต ๔.๒  ป.๒/๑ 

รวม  ๑๖  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๑๓๑๐๑   ภาษาองักฤษ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓                                                                                      เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง  
  
 ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าขอร้องท่ีฟังหรืออ่าน  ฟังพดูในสถานการณ์ง่ายๆ  ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  พดู
โตต้อบดว้ยค าสั้นๆง่ายๆในการส่ือสารระหวา่งบุคคลตามแบบท่ีฟัง  บอกความตอ้งการง่ายๆพดู ขอ  บอก
ความรู้สึกและใหข้อ้มูลง่ายๆเก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองใกลต้วัหรือกิจกรรมต่างๆและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง  จดั
หมวดหมู่ค  าตามประเภทของบุคคล  สัตว ์ ส่ิงของ  ตามท่ีฟังหรืออ่าน  พดูท าท่าทางประกอบตามมารยาท
ทางสังคมหรือวฒันธรรม  บอกช่ือค าศพัทง่์ายๆเก่ียวกบัเทศกาล  วนัส าคญั  งานฉลองและชีวติความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาละวฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั  บอกความแตกต่างของ
เสียงตวัอกัษร  ค า  กลุ่มค า  และประโยคง่ายๆของภาษาองักฤษและภาษาไทย  และค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระอ่ืน 
 โดยใช้กระบวนการ    ทกัษะทางภาษา  การปฏิบติั  การบรรยาย  การสนทนาโตต้อบ  การเขา้ร่วม
กิจกรรมทางภาษา  การน าความรู้ทางดา้นภาษา  วฒันธรรม  ประเพณีไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 เพือ่ให้เกดิ     ความเพลิดเพลินสนุกสนาน  มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  เห็นคุณค่าของ
การเรียนภาษาองักฤษ  ใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต ๑.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ 
ต ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป๓/๕ 
ต ๑.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ต ๒.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ต ๒.๒  ป.๓/๑  
ต ๓.๑  ป.๓/๑ 
ต ๔.๑  ป.๓/๑ 
ต ๔.๒  ป๓/๑ 

รวม  ๑๘  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๑๔๑๐๑   ภาษาองักฤษ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔                                                                                    เวลา  ๑๒๐   ช่ัวโมง  
 

 ปฏิบติัตามค าสั่งค  าขอร้อง  ค  าขออนุญาตค าแนะน าง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  ส่ือสารระหว่างบุคคล  
แสดงความตอ้งการ  ขอและใหข้อ้มูล  ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ   แสดงความรู้สึกของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั  เพื่อน  ครอบครัวและกิจกรรมต่างๆตามท่ีฟังดว้ยการพูดหรือเขียน  วาดภาพแสดง
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆใกลต้วัตามท่ีฟังหรืออ่าน  แสดงความเห็นง่ายๆเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั  พูดและท า
ท่าทางประกอบอย่างสุภาพ  ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  บอกความแตกต่างของ
เสียงตวัอกัษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยคและขอ้ความของภาษาองักฤษและภาษาไทย  บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาไทย  ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเทศกาล  วนัส าคญั  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูง่่ายๆ ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมท่ี
เหมาะสมกบัวยั  คน้ควา้  รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและน าเสนอดว้ยการพูด
หรือเขียน  ฟังพดูหรืออ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา  

โดยใช้กระบวนการ  ทกัษะทางภาษา  การสนทนาโตต้อบการ ทกัษะปฏิบติั  การถามตอบ  การ
อธิบาย กระบวนการเรียนรุ้แบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  น าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัไดต้ามวยั    

เพือ่ให้เกดิ    ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ ,ป.๔/๔ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒ , ป.๔/๓, ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
ต ๑.๓  ป.๔/๑, ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ต ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/ ๒   
ต ๓.๑  ป.๔/๑ 
ต ๔.๑  ป.๔/๑    
ต ๔.๒  ป.๔/๑ 

รวม   ๒๐   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๑๕๑๐๑   ภาษาองักฤษ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕                                                                      เวลา  ๑๒๐   ช่ัวโมง  
 

 ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าขออนุญาตและค าแนะน าง่ายๆท่ีฟังและอ่าน  ส่ือสารระหวา่ง
บุคคล  แสดงความตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ  ขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เพื่อน  ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั  แสดงความรู้สึกของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั  กิจกรรมต่างๆพร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั
ดว้ยการพดูหรือเขียน  อ่านออกเสียง  ประโยค  ขอ้ความ  บทกลอนสั้นๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  บอก
ใจความส าคญั  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา  นิทานง่ายๆหรือเร่ืองสั้น  บอกความเหมือน
หรือแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและระหวา่งเทศกาล  งานฉลอง
ของเจา้ของภาษากบัภาษาไทย  ระบุหรือวาดภาพ  สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอ้ความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน  ใชถ้อ้ยค า  น ้าเสียง  กริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาททาง
สังคมและวฒันธรรม  ตอบค าถามหรือบอกความส าคญัของเทศกาล  วนัส าคญั  งานฉลองและชีวติความ
เป็นอยูง่่ายๆของเจา้ของภาษา  คน้ควา้รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและน าเสนอ
ดว้ยการพดูหรือเขียน  ฟัง  พูด  อ่านหรือเขียนในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการ     ทกัษะทางภาษา  ฝึกปฏิบติั  สนทนาโตต้อบ  การตั้งค  าถาม  การตอบ
ค าถาม  การเรียนรู้วฒันธรรมทางภาษา  การศึกษาคน้ควา้รวบรวมค าศพัท ์ เขา้ร่วมกิจกรรม  กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เพือ่ให้ให้เกดิ     ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  เพื่อใชส่ื้อสาร
ในชีวติประจ าวนัไดต้ามวยั  เป็นพื้นฐานการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต ๑.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 
ต ๑.๒   ป.๕/๑,  ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป.๕ /๔ , ป.๕/๕ 
ต ๑.๓  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ 
ต ๒.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ต ๒.๒   ป.๕/๑ , ป.๕/ ๒ 
ต ๓.๑   ป.๕/๑ 
ต ๔.๑  ป.๕/๑   
ต ๔.๒    ป.๕/๑ 

รวม   ๒๐   ตัวช้ีวดั   
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๑๖๑๐๑   ภาษาองักฤษ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖                                                                                    เวลา  ๑๒๐   ช่ัวโมง  
 

 ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าท่ีฟังและอ่าน  ส่ือสารโตต้อบระหวา่งบุคคล  แสดงความ
ตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  ขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  
เพื่อน  ครอบครัว  เร่ืองใกลต้วั  แสดงความรู้สึกและความตอ้งการของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั  
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบสั้น ๆ ดว้ยการพดูหรือเขียน  อ่านออกเสียง  ขอ้ความ  นิทาน  
บทกลอนถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  เลือกหรือระบุประโยค  ขอ้ความตรงตามภาพสัญลกัษณ์หรือเคร่ือง 
หมายท่ีอ่าน  บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา  นิทาน  เร่ืองเล่า  ใช้
ถอ้ยค า  น ้าเสียง  กริยาท่าทางอยา่งสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวฒันธรรม  ใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัเทศกาล  วนัส าคญั  งานฉลอง  ชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรม  เขียนภาพ  แผนผงั  แผนภูมิและตารางแสดงขอ้มูลตามท่ีฟังหรืออ่าน  บอกและ
เปรียบ เทียบความเหมือนและแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค  การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  ล าดบั
ค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษและภาษาไทย  และระหวา่ง  เทศกาล  งานฉลอง  ประเพณีของ
เจา้ของภาษากบัภาษาไทย  คน้ควา้  รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้
น าเสนอดว้ยการพดูและเขียน  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

โดยการใช้กระบวนการ     ทกัษะทางภาษา  ฝึกปฏิบติั  สนทนาโตต้อบ  การตั้งค  าถาม  การตอบ
ค าถาม  การเรียนรู้วฒันธรรมทางภาษา  การศึกษาคน้ควา้รวบรวมค าศพัท ์ เขา้ร่วมกิจกรรม  กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกลัป์กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เพือ่ให้ให้เกดิ     ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  เพื่อใชส่ื้อสาร
ในชีวติประจ าวนัไดต้ามวยั  เป็นพื้นฐานการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ต ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ 
ต ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ต ๑.๓   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ต ๒.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ต ๒.๒   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
ต ๓.๑   ป.๖/๑ 
ต ๔.๑   ป.๖/๑  ต ๔.๒  ป.๖/๑ 

รวม   ๒๐  ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
       รายวชิาพืน้ฐาน 
 
   

อ๒๑๑๐๑    ภาษาองักฤษ ๑ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 
อ๒๑๑๐๒   ภาษาองักฤษ ๒ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 
อ๒๒๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๓ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 
อ๒๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ ๔ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 
อ๒๓๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๕ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 
อ๒๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ ๖ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 
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รายวชิาเพิม่เติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
       รายวชิาเพิม่เติม 

 
   

อ๒๑๒๐๑     ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต   
อ๒๑๒๐๒    ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต   
อ๒๒๒๐๑    ภาษาองักฤษเพื่อการใชใ้นชีวิตประจ าวนั จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต   
อ๒๒๒๐๒   ภาษาองักฤษเพื่อการน าเท่ียว จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต   
อ๒๓๒๐๑    ภาษาองักฤษรอบรู้ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต   
อ๒๓๒๐๒   ภาษาองักฤษเพื่อการคา้ขาย จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต   
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๒๑๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๑                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ภาคเรียนที ่ ๑                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง ( ๑.๕ หน่วยกติ ) 
 

ฟังส านวนภาษาเก่ียวกบัประโยคค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจงตามสถานการณ์   ค  าศพัท์
ท่ีใชใ้นการเล่นเกม  ปฏิบติัตามได ้    อ่านออกเสียงขอ้ความ   และจบัใจความส าคญัจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา  นิทาน  บทร้อยกรองสั้น ๆ  ตามหลกัการอ่าน    เลือกประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือ
ท่ีไม่ใช่ความเรียง   สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   กิจกรรม  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ 
ประจ าวนั   พดูและเขียนแสดงความตอ้งการขอความช่วยเหลือ  แสดงความคิดเห็น   แสดงความรู้สึก   
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบอยา่งเหมาะสม   พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง  กิจวตัรประจ าวนั  
ประสบการณ์  และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั   บอกความเหมือนและความแตกต่าง    การเปรียบเทียบระหวา่ง
เทศกาล  งานฉลอง  วนัส าคญั   ชีวติความเป็นอยู ่   พดูและเขียนสรุปใจความส าคญัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์
เร่ือง  และเหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  โดยใชส้ านวนภาษาและท่าทางเพื่อบอกความหมาย
แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับความเห็นชองผูอ่ื้น     

โดยใช้กระบวนการ   ฝึกทกัษะการฟัง  พูด   และอ่าน  บทประพนัธ์  วารสาร  วิทยุ โทรทศัน์  
เวบ็ไซต ์   ถ่ายโอนขอ้มูลท่ีไดฟั้งอยา่งมีความสุข ภาษาโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อประยุกตน์ าไปฝึกปฏิบติั
ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในชีวิตประจ าวนัและถ่ายทอดความรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ 
           เพือ่ให้ตระหนกัสามารถสร้างความร่วมมือและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งมัน่ใจถึงความ 
ส าคญัของการเรียนภาษาท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและ
เลือกเรียนตามความตอ้งการได ้เห็นคุณค่าของการใชภ้าษาองักฤษ บอกความแตกต่างระหวา่ง วฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา   สามารถน าผลจากการฝึกทกัษะการเรียนภาษาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมใน
แหล่งความรู้ต่างๆและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต  ๑.๑  ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒  , ม. ๑/๓ , ม. ๑/๔ 
ต ๑.๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ ,ม. ๑/๔ , ม. ๑/๕ 
ต ๑.๓  ม. ๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    ต ๒.๒ ม. ๑/๑ , ม.๑/๒ 
ต ๓.๑  ม๑/๑  ต ๔.๑  ม.๑/๑  ต ๔.๒  ม.๑/๑ 

รวม   ๒๐  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๒๑๑๐๒   ภาษาองักฤษ ๒                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ภาคเรียนที ่ ๒                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง ( ๑.๕ หน่วยกติ ) 

 

ปฏิบติัตามค าสั่ง   ค  าขอร้อง   ค  าแนะน า   น ้าเสียง   ความรู้สึก  ของผูพ้ดู   ความแตกต่างดา้น
ภาษา  วฒันธรรม  ประเพณี  ขอ้มูล  ข่าวสาร   ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากส่ิงพิมพแ์ละ
อิเล็กทรอนิกส์   เก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล   เวลาวา่ง
และนนัทนาการ   การเดินทางท่องเท่ียว 

โดยใช้กระบวนการ     ทกัษะทางภาษา   ตีความ   วเิคราะห์  อธิบาย  บรรยายแลกเปล่ียนความรู้  
น าเสนอขอ้มูล  เขา้ร่วมกิจกรรม 

เพือ่ให้เกดิ  ความเพลิดเพลิน  มนุษยสัมพนัธ์  การเรียนรู้วฒันธรรมและบุคคล  สามารถ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต  ๑.๑  ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒  , ม. ๑/๓ , ม. ๑/๔ 
ต  ๑.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ ,ม. ๑/๔ , ม. ๑/๕ 
ต  ๑.๓ ม. ๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 
ต  ๒.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 
ต  ๒.๒ ม. ๑/๑  
ต  ๓.๑  ม๑/๑ 
ต  ๔.๑  ม.๑/๑ 
ต  ๔.๒  ม.๑/๑ 

รวม   ๑๙   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๒๒๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๓                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒  ภาคเรียนที ่ ๑                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง ( ๑.๕ หน่วยกติ ) 
 

ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจงและค าอธิบายง่ายๆ จากการฟังและอ่าน  เขียนประโยค
และขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  
ส่ิงแวดลอ้ม  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  เวลาวา่ง  และนนัทนาการ  สุขภาพและสวสัดิการ  การซ้ือ-ขาย   ลมฟ้า
อากาศ   การศึกษาและอาชีพ   การเดินทางท่องเท่ียว   การบริการ  สถานท่ี  ภาษา วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   เลือกหวัขอ้เร่ือง  ใจความส าคญั  บอกรายละเอียดสนบัสนุน และ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟังและอ่านพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
    โดยใช้กระบวนการ  ทกัษะทางภาษาฝึกอ่านบทสนทนาเก่ียวกบันิทาน  เร่ืองสั้น  จากส่ือประเภท
ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม    ศึกษาประวติัเทศกาล ประเพณี ชุมชน
ใหรู้้ท่ีมาและเหตุผลของงานประเพณีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา     
  เพือ่ให้เกดิ   ความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยวธีิการและรูปแบบท่ี
หลากหลาย มีความรู้ ความเขา้ใจและมีความสนใจในการใชภ้าษาเพื่อส่ือความหมาย รวมทั้งรู้วฒันธรรมท่ี
สอดแทรกในภาษา มีนิสัยรักการศึกษาคน้ควา้เห็นคุณค่าและวชิาท่ีเรียน สามารถน าผลจากการฝึกทกัษะ
ทางภาษาไปใชใ้นการศึกษาและแสวงหาความรู้ในสาระอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต  ๑.๑  ม.๒/๑   ,   ม.๒/๒  ,   ม.๒/๓   ,   ม.๒/๔ 
ต ๑.๒  ม.๒/๑  ,   ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   ,  ม.๒/๔   ,  ม.๒/๕ 
ต  ๑.๓  ม.๒/๑  ,   ม.๒/๒  ,   ม.๒/๓ 
ต  ๒.๑  ม.๒/๑   ,  ม.๒/๒  ,   ม.๒/๓ 
ต  ๒.๒  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ต  ๓.๑  ม.๒/๑ 
ต  ๔.๑  ม.๒/๑ 
ต  ๔.๒  ม.๒/๑ ม. ๒/๒ 

รวม  ๒๑  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๒๒๑๐๒   ภาษาองักฤษ ๔                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒  ภาคเรียนที ่ ๒                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง ( ๑.๕ หน่วยกติ ) 
 

ใชน้ ้าเสียง   ท่าทาง  ภาษาในการส่ือสาร  ขอ้มูล  ค  าขอร้อง  ค  าสั่ง  บทอ่าน  ขอ้ความ  ค าอธิบาย  
ค  าแนะน า  เร่ืองสั้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง  ส่ือ  ส่ิงพิมพ ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ทั้งท่ีเป็นความ
เรียงและไม่เป็นความเรียง   รวมทั้งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

โดยใช้กระบวนการ    การเรียนภาษา   การตั้งค  าถาม   ถ่ายโอนขอ้มูล   กระบวนการคิด   วเิคราะห์   
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการปฏิบติั  และกระบวนการสร้างเสริม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

เพือ่ให้เกดิ  ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ  
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นพื้นฐานการ
เรียนภาษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต ๑.๑    ม.๒/๑  ,   ม.๒/๒  ,   ม.๒/๓  ,   ม.๒/๔ 
ต ๑.๒   ม.๒/๑  ,   ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓  ,   ม.๒/๔  ,  ม.๒/๕ 
ต ๑.๓   ม.๒/๑  ,   ม.๒/๒  ,   ม.๒/๓ 
ต ๒.๑  ม.๒/๑   ,   ม.๒/๒   ,  ม.๒/๓ 
ต ๒.๒  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒ 
ต ๓.๑  ม.๒/๑ 
ต ๔.๑  ม.๒/๑ 
ต ๔.๒  ม.๒/๑   ,  ม. ๒/๒ 

รวม   ๒๑   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๒๓๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๕                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่ ๑                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง ( ๑.๕ หน่วยกติ ) 
 

ปฏิบติัตามค าขอร้อง    ค  าแนะน าในคู่มือ  การใชอุ้ปกรณ์  ป้ายประกาศต่างๆ    ค  าช้ีแจง   
ค  าอธิบายในการประดิษฐ ์ และบอกทิศทาง  โครงสร้างประโยค  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว  โฆษณา  
และบทร้อยกรองสั้นๆ    ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและ
ขอ้ความท่ีเก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว   โรงเรียน  ส่ิงแวดลอ้ม  การจบัใจความส าคญั / แก่นสาระหวัขอ้
เร่ือง  ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล  การสนทนา  ทกัทาย กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  
การพดูแทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน  ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ  เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ  ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็นและใหเ้หตุผลประกอบ  การบรรยาย
เก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  วเิคราะห์ข่าว  
เหตุการณ์ต่างๆ 
    โดยใช้กระบวนการ   วเิคราะห์  ตีความ  อ่านขอ้ความ บทความ เก่ียวกบัสุขภาพ วฒันธรรม วถีิ
ชีวติของเจา้ของภาษา การประกนัอุบติัเหตุ สารคดี ข่าว ตารางการเดินทาง บุคคลส าคญัท่ีมีช่ือเสียง ให้
ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
  เพือ่ให้เกดิ   ความตระหนกัถึงความส าคญัและคุณค่าของการเรียนภาษา ใชภ้าษาในการแสวงหา
ความรู้และขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ยอมรับและเขา้ใจวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา และภาษาของตนเอง ส่ือสารโดยใชโ้ครงสร้างของภาษาท่ีถูกตอ้ง 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต ๑.๑   ม.๓/๑  ,   ม.๓/๒  ,   ม.๓/๓  ,   ม.๓/๔ 
ต ๑.๒. ม.๓/๑  ,   ม.๓/๒  ,   ม.๓/๓  ,   ม.๓/๔  ,   ม.๓/๕ 
ต ๑.๓  ม.๓/๑  ,   ม.๓/๒   ,  ม.๓/๓ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑  ,   ม.๓/๒   ,   ม.๓/๓ 
ต ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ 
ต ๓.๑  ม.๓/๑ 
ต ๔.๑  ม.๓/๑ 
ต ๔.๒ ม.๓/๑ 

รวม   ๒๐  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ๒๓๑๐๒   ภาษาองักฤษ ๖                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่ ๒                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง ( ๑.๕ หน่วยกติ ) 
 

ศึกษาวเิคราะห์   ภาษา  น ้าเสียง  และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคม  วฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา   ค  าแนะน า  ค  าอธิบาย  ขอ้ความท่ีซบัซอ้น  ขอ้มูล  บทอ่าน  เร่ืองราวสั้น ๆ  ทั้งท่ีเป็น
ความเรียงและไมใ่ช่ความเรียง  เทคโนโลย ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  การเรียน  การปฏิบติังาน  การ
สมคัรงาน  ขอ้มูลในการใหค้วามช่วยเหลือ  บริการผูอ่ื้น  ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ข่าวสารและ
เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   ทอ้งถ่ินและสังคม   ประสบการณ์ส่วนตวั   การศึกษา  การ
ท างาน  กิจกรรมทางภาษา  วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

โดยใช้กระบวนการ  คิด วเิคราะห์ กระบวนการจดัการ  กระบวนการทางภาษา   กระบวนการ
เรียนรู้ ดว้ยตนเอง   กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   กระบวนการสร้าง
เสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

เพือ่ให้เกดิ  ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  เพื่อ
ใชใ้นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อศึกษาต่อ  และ
เช่ือมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

ต ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ 
ต ๑.๒. ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ 
ต ๑.๓  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑ ม.๓/๒ 
ต ๓.๑  ม.๓/๑ 
ต ๔.๑  ม.๓/๑ 
ต ๔.๒  ม.๓/๑ ม.๓/๒ 

รวม   ๒๑   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ๒๑๒๐๑   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ภาคเรียนที ่ ๑                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ )  
  

 ใชภ้าษาและท่าทางส่ือสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ใหข้อ้มูล  
ส่ือความหมาย   ถ่ายโอนขอ้มูลท่ีไดฟั้งและอ่าน   อ่านออกเสียงค า  วลี   ส านวนง่าย ๆ  ประโยค  ขอ้ความ  
ขอ้มูล  บทอ่าน  ทั้งท่ีเป็นความเรียง  และไม่ใช่ความเรียง  แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยค าของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ  สรุป  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง  เหตูการณ์ส าคญัในชีวติ 
ประจ าวนั  การท างาน  การศึกษา เทคโนโลยวีฒันธรรมไทย และวฒันธรรมเจา้ของภาษา  
 โดยใช้กระบวนการ    การท างานกลุ่ม การรวบรวมขอ้มูล การใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีความหมาย ตาม
โอกาสต่างๆของการส่ือสาร การแสวงหา ความเขา้ใจในการน าไปใช ้

 เพือ่ให้เกดิ    ความเขา้ใจในการส่ือสาร เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการเรียนภาษา ใชภ้าษาเพื่อ
แสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก 
 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.  สามารถกล่าวทกัทายตอ้นรับและเช้ือเชิญลูกคา้ไดอ้ยา่งสุภาพ 

๒. สามารถแนะน าและเสนออาหารในร้านใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งสุภาพ 

๓.  เสนอแนะของหวานและผลไม ้ รับค าสั่งอาหารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
      และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

๔.  สามารถถาม –ตอบเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม  และรับค าสั่งอยา่งสุภาพได ้
๕.  สามารถกล่าวทกัทายและชกัชวนลูกคา้ชาวต่างประเทศรับประทานอาหารริมทาง   
     โตต้อบและรับค าสั่งอาหารไดถู้กตอ้ง 

๖.  สามารถสอบถาม  ช้ีแจง  และตอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใหบ้ริการลูกคา้ได ้

๗.  สามารถบอกราคาและกล่าวอ าลาลูกคา้อยา่งเหมาะสมเม่ือลูกคา้รับประทานอาหารเสร็จแลว้ 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ๒๑๒๐๒   ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ภาคเรียนที ่ ๒                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ )  
  

 ใชน้ ้าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค  าสั่ง ขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม 
ประเพณี บทอ่านขอ้ความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ สารคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงแบบ
ต่างๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลา
วา่ง สวสัดิการ การศึกษา อาชีพ การซ้ือขาย การเดินทางและการท่องเท่ียว วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ภาษา มารยาททางสังคม เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ  
 โดยใช้กระบวนการ  ทกัษะทางภาษา ตีความ วเิคราะห์เพื่อการใช ้ภาษาตามมารยาททางสังคม 
สร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคล  แสดงความคิดเห็นความตอ้งการ  อธิบาย  บรรยาย  แลกเปล่ียนความรู้  
และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ  ใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลย ี ส่ือทางการเรียนทางภาษา  แสวงหา
วธีิการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  น าเสนอขอ้มูล  เขา้ร่วมกิจกรรม  และน าความรู้ดา้นภาษา  วฒันธรรม  
ประเพณี  ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 เพือ่ให้เกดิ   การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษเพื่อทกัทาย  แนะน าการ
เดินทาง  นอกจากจะท าใหผู้เ้รียน  เรียนภาษาองักฤษอยา่งเพลิดเพลินแลว้  ยงัจะส่งผลท าใหผู้เ้รียนสามารถ
ปรับตวัเองให้เขา้กบัสังคมในสภาพตามความเป็นจริง  นอกจากนั้นท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา 
องักฤษอีกดว้ย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  พดูประโยคและอ่านออกเสียงถูกตอ้งตามเจา้ของภาษาฟังส านวนภาษาเก่ียวกบั       
                    ค  าทกัทาย  ค  ากล่าวลาปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 

๒.  พดูประโยคและอ่านออกเสียงถูกตอ้งตามเจา้ของภาษาฟังส านวนภาษาเก่ียวกบั   
      ค  าแนะน า  ไดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 
๓.   ถาม  บอกเวลา  และพดูโตต้อบโทรศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
๔.  บอกความรู้สึก  แสดงความยนิดี  สั่งอาหารเป็นภาษาองักฤษได ้
๕.  ใชย้านพาหนะไดถู้กกฎจราจรและเปรียบเทียบส่ิงของสองส่ิงข้ึนไปได ้
๖.  รู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น การไปซ้ือของ 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ๒๒๒๐๑   ภาษาองักฤษเพือ่การใช้ในชีวติประจ าวนั                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒  ภาคเรียนที ่ ๑                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ )  
 

 ใชภ้าษา  น ้าเสียง  และกิริยาท่าทาง  การขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ 
การพดูขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ  การโบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ  /  ไม่ชอบ  การกล่าว 
อวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล  วนัส าคญั   ชีวติ
ความเป็นอยู ่ และประเพณีของเจา้ของภาษา  

โดยใช้กระบวนการ  เรียนรู้ทางภาษา  กระบวนการคิด  วเิคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
จดัการ  และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 เพือ่ให้เกดิ  ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  เห็นคุณค่าทางภาษาและวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เห็นประโยชน์การเรียนรู้ภาษาในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยง
กบักลุ่มสาระอ่ืน  เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนัและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  ผูเ้รียนสามารถตอบค าถามค าถามท่ีมีโครงสร้างทางภาษาไม่ซบัซอ้นมากนกั และใชก้ลวธีิ 
                   ในการส่ือสารมาช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งความแน่ใจระหวา่งการสนทนา 

๒.  ผูเ้รียนสามารถกล่าวทกัทาย แนะน าตนเองหรือผูอ่ื้น เพื่อท าความรู้จกักนัเป็นคร้ังแรก 
     ไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมตะวนัตก 
๓.  นกัเรียนสามารถสนทนาทกัทายโตต้อบกนั 
๔.  นกัเรียนสามารถกล่าวค าอ าลากบัคนท่ีรู้จกั หรือเพื่อนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบั 
      สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
๕.  นกัเรียนใชค้  าพดูหรือส านวนเพื่อขอร้อง ขออนุญาตหรืออกค าสั่งอยา่งสุภาพไดเ้หมาะสม 
      ตามสถานการณ์ 
๖.  นกัเรียนกล่าวค าขอบคุณและตอบรับค าขอบคุณได ้
๗.  นกัเรียนใชส้ านวนกล่าวค าขอโทษหรือส านวนพดูแทรกได ้
๘.  นกัเรียนเล่าเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว อาชีพ โดยใชค้  าศพัทแ์ละโครงสร้างทางภาษาได ้
๙.  นกัเรียนถาม- ตอบเก่ียวกบัเวลา วนั วนัท่ี ตวัเลข และตวัเลขท่ีเป็นล าดบัท่ีไดถู้กตอ้ง 
๑๐.  นกัเรียนถาม –ตอบ เก่ียวกบัการซ้ือขาย การบอกสี ขนาด และราคาสินคา้อยา่งง่าย ๆ ได ้

รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ๒๒๒๐๒   ภาษาองักฤษเพื่อการน าเทีย่ว                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒  ภาคเรียนที ่ ๒                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ )  
 

 ศึกษาวเิคราะห์  ขอ้มูล  ขอ้ความ  ส่ือท่ีเป็นความเรียง  เร่ืองสั้น  เร่ืองเล่า  บทเพลงจากส่ือส่ิงพิมพ์
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  กิจวตัรประจ าวนั  ประสบการณ์ต่าง ๆในทอ้งถ่ิน  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืน  วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการ  การเรียนรู้ทางภาษาในการคิดเพื่ออธิบาย  บรรยาย  กระบวนการจดัการใน
การน าเสนอความคิดรวบยอด  ความคิดเห็น  กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการใชส่ื้อส่ิงพิมพห์รือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  การเรียนรู้แบบบูรณาการในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบักลุ่มสาระอ่ืน 
 เพือ่ให้เกดิ   ประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบักลุ่มสาระอ่ืน  เห็นคุณค่า
ของภาษาและวฒันธรรม  และเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.   สามารถกล่าวทกัทายและสนทนาในเร่ืองทัว่ไปเพื่อสร้างความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียว 
                   ไดอ้ยา่งสุภาพ 

๒. สามารถบอกประเภทท่ีพกัในทอ้งถ่ิน  แนะน าและให้รายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัท่ีตั้ง 
     ส่ิงอ านวยความสะดวก  ราคา  แก่นกัท่องเท่ียวได ้
๓.  แนะน าสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย 
     และน่าสนใจของจงัหวดัได ้
๔.  แนะน าชกัชวนและใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานเทศกาลในทอ้งถ่ินแบบง่ายได ้        
๕.  บอกช่ืออาหารไทย  ขนมไทเคร่ืองปรุง  แนะน าสถานท่ีรับประทานอาหารอร่อยประเภท  

                  ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ประกอบอาหารง่าย ๆ ได ้
๖.  แนะน าและใหข้อ้มูลนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัของฝาก  ของท่ีระลึกในทอ้งถ่ินได ้
๗.  แนะน านกัท่องเท่ียวในเร่ืองการเดินทาง  ค่าโดยสารและบอกทิศทางส าหรับการเดินทาง 
     ไปยงัสถานท่ีตอ้งการได ้
๘.  แนะน าธรรมเนียมไทยท่ีนกัท่องเท่ียวควรรู้ได ้
๙.  เขา้ใจค าถามท่ีนกัท่องเท่ียวมกัถามบ่อย ๆ และตอบค าถามเพื่อใหข้อ้มูลได ้

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ๒๓๒๐๑   ภาษาองักฤษรอบรู้                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่ ๑                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ )  
  

ใชภ้าษาในการส่ือสาร  การปฏิบติังาน  การสมคัรงาน  ให้ความช่วยเหลือและบริการผูอ่ื้น  การ
ขอและใหข้อ้มูล  ข่าวสาร  ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  บทอ่านความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ี
พบเห็นจากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ  ในชีวิตประจ าวนั  ประสบการณ์
ส่วนตวั  การศึกษา  วนัส าคญัของชาติ  ศาสนา 
 โดยใช้กระบวนการ  กระบวนการคิด  ( เขา้ใจ  ตีความ )  กระบวนการจดัการ ( แลกเปล่ียนขอ้มูล  
แสดงความคิดเห็น  ถ่ายโอน )  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ( แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยง
ความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน )  กระบวนการสร้างเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค(์ เขา้ร่วมกิจกรรม ) 
 เพือ่ให้เกดิ  เห็นคุณค่าทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  เขา้ใจโครงร่างและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาตลอดจนกฎระเบียบในชั้นเรียน 
                    และภาษาองักฤษในชั้นเรียน (Classroom Language) 

๒.  อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้ง ตามหลกัการออกเสียง 
๓.  เขา้ใจเทคนิคพื้นฐานของการอ่าน เดาค าศพัทจ์ากเน้ือเร่ืองได ้ 
๔.  บอกใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง  สรุปความจากเน้ือเร่ืองได ้
๕.  สามารถบอกรายละเอียดและใจความส าคญัของข่าวได ้
๖.  นกัเรียนน าเสนอข่าวท่ีตนสนใจ 
๗.  อ่านโฆษณายอ่ยเก่ียวกบัธุรกิจจากส่ือต่าง ๆ และสามารถบอกสาระส าคญัได ้
๘.  บอกรายละเอียดสภาพอากาศจากพยากรณ์อากาศได ้
๙.  อ่าน ค าช้ีแจง, ประกาศ และสัญลกัษณ์ไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
๑๐.  อ่านขอ้มูลสถิติในรูปแบบ ต่าง ๆ แลว้บอกประเด็นส าคญัได ้ 
๑๑.  เขา้ใจและตีความส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง โดยโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยค า 
       ของตนเอง 
๑๒.  อ่านการ์ตูนไดเ้ขา้ใจสรุปประเด็นส าคญัไดแ้ละไดรั้บความเพลิดเพลิน 
๑๓.  อ่านบทร้อยกรอง แลว้สามารถบอกสัมผสั และความหมายของบทร้อยกรองได ้ 
๑๔.  น าเสนอ Proverb, Slogan และ Riddle ตามค าสนใจ ดว้ยความสนุกสนาน 
๑๕.  อ่านนิทาน แลว้สามารถเล่าเร่ืองและสรุปสาระส าคญัของเร่ืองได ้
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๑๖.  อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน  
๑๗.  เขา้ใจภาษาท่าทาง น ้าเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู 
๑๘.  น าเสนอนิทานตามความสนใจ 
๑๙.  สามารถเติมค าศพัทท่ี์ขาดหายไปจากเน้ือเพลงได ้   
๒๐.  สรุปใจความส าคญัของเน้ือเพลงได ้ 
๒๑.  น าเสนอบทเพลงตามความ สนใจ 
๒๒.  รู้จกัการใช ้internet และ Website ต่าง ๆ  อ่านและเขียนจดหมายโดยวธีิ E-Mail และ 
          Print ออกมา  
๒๓.  เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์Student Weekly หรือ Nation Junior 

รวม  ๒๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

42 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

อ๒๓๒๐๒   ภาษาองักฤษเพื่อการค้าขาย                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่ ๒                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ )  
 

ใชภ้าษา  ท่าทาง  ส่ือสารตามมารยาทสังคม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ขอ้มูลท่ีไดฟั้ง  ดู  และ
อ่าน  เร่ืองสั้น ๆ  ทั้งท่ีเป็นความเรียง ประสบการณ์ของตนเอง  บทกว ี บทเพลง  ภาพยนตร์  โทรทศัน์  
วทิย ุ และบทสนทนา 
 โดยใช้กระบวนการ  คิด  วเิคราะห์  การจดัการ  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการใชภ้าษาและท่าทาง  ภาษาส่ือสาร  กระบวนการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 เพือ่ให้เกดิ  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาองักฤษสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เช่ือมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  เพื่อหารายไดช่้วยเหลือครอบครัวในการด ารงชีวิตและ  ใหเ้กิดองค์
ความรู้ใหม่ร่วมกนัและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   สามารถกล่าวทกัทายลูกคา้  เช้ือเชิญและแนะน าสินคา้ได ้
๒.  สามารถเสนอขายสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้รวมทั้งสามารถอธิบายรายละเอียด 
      เก่ียวกบัสินคา้ได ้
๓.  สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการขาย  เช่น  การแลกเปล่ียนสินคา้ 
      หรือการคืนเงิน 
๔.  สามารถบอกราคาวธีิการช าระเงินและกฎระเบียบการคืนเงินของร้านคา้ได้ 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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รายวชิาภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา อ ๑๑๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๑.๑  
 เขา้ใจและ ตีความเร่ือง 
ท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือต่างๆ 
และแสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผล 

๑. ปฏิบติัตามค าสั่งง่ายๆ ท่ีฟัง ค าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน เช่น Stand up./ 
Sit down ./Listen./ Repeat./ Quiet!/ 
Stop!  etc. 

๒.  ระบุตวัอกัษรและเสียง  อ่าน
ออกเสียงและสะกดค าง่ายๆ 
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

ตวัอกัษร(letter names) เสียงตวัอกัษร
และสระ(letter sounds) และการสะกด 
ค า 
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 

-  การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและ
พยญัชนะทา้ยค า 
-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา(stress)ใน
ค าและกลุ่มค า 
  -  การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่า 
(intonation)ในประโยค 

๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย
ของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง 
 

ค า กลุ่มค า และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และ
นนัทนาการ ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ 
๑๕๐-๒๐๐ ค า(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 

๔. ตอบค าถามจากการฟังเร่ือง 
ใกลต้วั 

บทอ่านเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั หรือนิทาน
ท่ีมีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและค าตอบ 
- Yes/No Question เช่น 
- Is it a/an…? Yes, it is./No, it is 

not. etc. 
- Wh-Question เช่น 

What is it ? It is a/an….. etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๑.๒  
มีทกัษะการส่ือสารทาง
ภาษาในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๑.  พดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ 
ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลตาม
แบบท่ีฟัง 

* บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าว
ลาขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตวัเอง เช่น 
Hi/Hello/Good morning Good 
afternoon/Good evening / I am 
…./Goodbye /Bye/Thank you/ I am 
sorry etc 
 

๒. ใชค้  าสั่ง ง่ายๆ  ตามแบบท่ีฟัง * ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
 

๓. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 

ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใช้
บอกความตอ้งการ เช่น I want…./ 
Please….etc 
 

๔. พดูขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ 
เก่ียวกบัตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 

* ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ี
ใชข้อและใหข้อ้มูลก่ียวกบัตนเอง เช่น 
 What’s your name? /My name is../ I 
am… /How are you?/I am fine. Etc 
 

ต ๑.๓ 
น าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร 
ความคิด รอบตวัและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดย
การพดูและเขียน 

๑. พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง
และเร่ืองใกลต้วั 

 

 ค าและประโยคใชใ้นการพดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง บุคคลใกลต้วั 
และเร่ืองใกลต้วั เช่น บอกช่ือ อาย ุ
รูปร่าง ส่วนสูง ส่ิงต่างๆ จ านวน ๑-
๒๐   สี ขนาด  ต าแหน่งของ
ส่ิงของ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต ๒.๑   
เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาษากบัวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและน าไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

๑. พดูและท าท่าประกอบตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เช่น การ
ใช ้  สีหนา้ท่าทางประกอบการพดูขณะ
แนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ  การโบก
มือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฎิเสธ 

๒. บอกช่ือและค าศพัทเ์ด่ียวกบั
เทศกาลส าคญัของเจา้ของภาษา 

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลส าคญัของ
เจา้ของภาษา   เช่น วนัคริสตม์าส  วนัข้ึน
ปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

๓.เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม   เช่น 
การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน 
ประกอบท่าทาง วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปี
ใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

ต ๒.๒ 
เขา้ใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา
กบัภาษาและวฒันธรรมไทย
และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และเหมาะสม 

๑. ระบุตวัอกัษรและเสียง
ตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
 

ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ต ๓.๑ 
 ใชภ้าษา ต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
พื้นฐานในการพฒันา 
แสวงหาความรู้และเปิดโลก
ทศัน์ของตน 

๑.บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
 

* ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรุ้อ่ืน 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต ๔.๑  
ใชภ้าษา ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

๑. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน 

 

 การใชภ้าษาในการฟัง/พดูใน
สถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน 

ต ๔.๒  
ใชภ้าษา ต่างประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพและการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

๑. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อ
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ใกลต้วั 

 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั
จากส่ือต่างๆ 
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รายวชิา ภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา อ ๑๒๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๑.๑  
 เขา้ใจและ ตีความเร่ือง 
ท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือ
ต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

๑. ปฏิบติัตามค าสั่ง
และค าขอร้องง่ายๆ 
ท่ีฟัง 

* ค  าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
    - ค าสั่ง เช่น Show me a/an.. /Open your book. Don’t talk 
in class. etc. 
    - ค าขอร้อง เช่น Please come here. / Come here, please.  
Don’t make a loud noise, please./Please don’t make a loud 
noise. etc. 

๒.  ระบุตวัอกัษร
และเสียง  อ่านออก
เสียงค า สะกดค า 
และอ่านประโยค
ง่ายๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 

- ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษรและสระ การสะกด ค า และประโยค  
-  หลกัการอ่านออกเสียง  เช่น 
-  การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า 
-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
 -  การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่า ในประโยค 

๓. เลือกภาพตรง
ตามความหมายของ
ค าและกลุ่มค าและ
ประโยคท่ีฟัง 

ค า กลุ่มค า  ประโยคเด่ียว (Simple sentence)และความหมาย
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 
อาหาร เคร่ืองด่ืม และนนัทนาการ เป็นวงค าศพัทส์ะสม
ประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ค า(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 

 ๔. ตอบค าถามจาก
การฟังประโยคบท
สนทนา หรือนิทาน
ง่ายๆ ท่ีมี
ภาพประกอบ 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยค
ค าถามและค าตอบ 
- Yes/No Question เช่น 
Is this/that   a/an…? Yes, it is./No, itn’t. etc. 
- Wh-Question เช่น 

         What is this/that/it ?  
        This/That/ It is a/an…..  
         How  many……? 
         There is/are ……. 
         Where is the …..? 
          It is in /on/under ………..etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๑.๒  
มีทกัษะการส่ือสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร  แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.  พดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ 
ง่ายๆ ในการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลตามแบบท่ีฟัง 

* บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลาขอบคุณ ขอ
โทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตวัเอง เช่น 
Hi/Hello/Good morning Good afternoon/Good 
evening /How are you? I am fine./I am…./Goodbye 
/Bye/Thank you/ I am sorry etc 

๒. ใชค้  าสั่งและค าขอร้อง
ง่ายๆ  ตามแบบท่ีฟัง 

* ค  าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 

๓. บอกความตอ้งการง่ายๆ 
ของตนเองตามแบบท่ีฟัง 

ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้อกความ
ตอ้งการ เช่น I want…./ Please….etc 
 

๔. พดูขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ 
เก่ียวกบัตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 

* ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชข้อและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เช่น 
 What’s your name? /My name is../ I am…   How are 
you?/I am fine. etc 

ต ๑.๓ 
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด 
รอบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
โดยการพดูและเขียน 

๑. พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ืองใกลต้วั 

 

*ค าและประโยคใชใ้นการพูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง บุคคลใกลต้วั และเร่ืองใกลต้วั เช่น บอกช่ือ 
อาย ุรูปร่าง ส่วนสูง ส่ิงต่างๆ จ านวน ๑-๓๐   สี 
ขนาด  ต าแหน่งของ ส่ิงของ 

ต ๒.๑   
เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาและน าไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม
กาลเทศะ 

๑. พดูและท าท่าประกอบตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เช่น การใช ้  สีหนา้
ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสั
มือ  การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฎิเสธ 

๒. บอกช่ือและค าศพัท์
เก่ียวกบัเทศกาลส าคญัของ
เจา้ของภาษา 

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลส าคญัของเจา้ของภาษา   เช่น 
วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

๓.เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวฒันธรรมท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม   เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน ประกอบท่าทาง วนั
คริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๒.๒ 
เขา้ใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษากบั
ภาษาและวฒันธรรม
ไทยและน ามาใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และเหมาะสม 

๑. ระบุตวัอกัษรและเสียง
ตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 

ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

ต ๓.๑ 
 ใชภ้าษา ต่างประเทศ
ในการเช่ือมโยง
ความรู้กบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และ
เป็นพื้นฐานในการ
พฒันา แสวงหา
ความรู้และเปิดโลก
ทศัน์ของตน 

๑.บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
 

* ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ต ๔.๑  
ใชภ้าษา ต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม 

๑. ฟัง/พดูในสถานการณ์
ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

 

* การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์
ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

ต ๔.๒  
ใชภ้าษา ต่างประเทศ
เป็นเคร่ืองมือพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพ และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

๑. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อ
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง
ใกลต้วั 

 

* การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา อ ๑๓๑๐๑  ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๑.๑  
 เขา้ใจและ ตีความ
เร่ือง 
ท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือ
ต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

๑. ปฏิบติัตามค าสั่งและ
ค าขอร้องท่ีฟังหรืออ่าน 

* ค  าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
    - ค าสั่ง เช่น Give me a/an.. /Draw and color the 
picture./Put a/an… in/on/under  Don’t eat in class. etc. 
    - ค าขอร้อง เช่น Please take a queue. / Take a queue, 
please./ Don’t make a loud noise, please./Please don’t make a 
loud noise./Can you help me please ? etc. 

๒.  อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่าน กลุ่มค า 
ประโยค บทพดูเขา้
จงัหวะ (chant) ง่ายๆ 
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

*ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และบทพดูเขา้จงัหวะ และการ
สะกดค า  
* การใชพ้จนานุกรม 
* หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
  -  การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า 

-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  -  การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่า ในประโยค 

๓. เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลกัษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค า
และประโยคท่ีฟัง 

กลุ่มค า  ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร 
เคร่ืองด่ืม และนนัทนาการ เป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ 
๓๕๐-๔๕๐ ค า(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 

๔. ตอบค าถามจากการ
ฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆ  

*ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  
*ประโยคค าถามและค าตอบ 
- Yes/No Question  เช่น 
       Is  are/can…? Yes,… is./are/can./ 
        No….isn’t/ are’t /can’t. etc. 
- Wh-Question  เช่น 

         What is this/that/it ?       This/That/It is a/an…..  
         How  many……?           There is/are ……. 
         Where is/are  …..?          
         It is/They are in on/under ………..etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๑.๒  
มีทกัษะการส่ือสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.  พดูโตต้อบดว้ยค า
สั้นๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล
ตามแบบท่ีฟัง 

* บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลาขอบคุณ 
ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตวัเอง 
เช่น Hi/Hello/Good morning Good 
afternoon/Good evening / I am sorry/ How are 
you? I am fine. Thank you. And you? /Nice to see 
you./Nice to see you too./Goodbye /Bye/See  you 
soon./later./Thanks./Thank you/Thank you very 
much./You’re welcome. Etc 
 

๒. ใชค้  าสั่งและค า
ขอร้องง่ายๆ  ตามแบบท่ี
ฟัง 

* ค  าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
 
 

๓. บอกความตอ้งการ
ง่ายๆ ของตนเองตาม
แบบท่ีฟัง 

ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้อกความ
ตอ้งการ เช่น / Please…./May I go out?/May I 
come in? etc 
 

ต ๑.๒  
มีทกัษะการส่ือสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๔. พดูขอและใหข้อ้มูล
ง่ายๆ เก่ียวกบัตนเองและ
เพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
 

* ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชข้อและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และเพื่อน เช่น 
 What’s your name? /My name is../ I am… /How 
are you?/I am fine.  
What time is it ? It is one o’clock.  
What is this ?  It is a/an ……… 
How many ….are there ? There is 
a/an………./There are ……… 
Where is the …?  It is in/on/under ….etc 
 

๕. บอกความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 
ใกลต้วั หรือกิจกรรม
ต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

* ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก เช่น ดีใจ 
เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ เช่น Yeah!/ Great!/Cool!/I’m 
happy./I like cat./I don’t like snakes. etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๑.๓ 
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด 
รอบตวัและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
โดยการพดูและเขียน 

๑. พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ืองใกลต้วั 

 

*ค าและประโยคใชใ้นการพูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง บุคคลใกลต้วั และเร่ืองใกลต้วั เช่น บอกช่ือ 
อาย ุรูปร่าง ส่วนสูง ส่ิงต่างๆ จ านวน ๑-๕๐   สี 
ขนาด  ต าแหน่งของส่ิงของ 

๒.  จดัหมวดหมู่ค  า ตาม
ประเภทของบุคคล สัตว ์และ
ส่ิงของตามท่ีฟัง 

*ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบับุคคล สัตว ์
และส่ิงของ เช่น การระบุ/เช่ือมโยง ความสัมพนัธ์
ของภาพกบัค าหรือกลุ่มค า โดยใชภ้าพ แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนผงั 

๒. บอกช่ือและค าศพัท์
เก่ียวกบัเทศกาลส าคญัของ
เจา้ของภาษา 

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลส าคญัของเจา้ของภาษา   
เช่น วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

ต ๒.๑   
เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาและน าไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม
กาลเทศะ 

๑. พดูและท าท่าประกอบตาม
มารยาท/วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

* มารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เช่น 
การขอบคุณ ขอโทษ การใช ้สีหนา้ท่าทาง
ประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ  
การโบกมือ   การแสดงอาการตอบรับหรือปฎิเสธ 

๒. บอกช่ือและค าศพัท์
เก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/
งานฉลองและชีวติความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 

* ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและ
ชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา   เช่น วนั
คริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์เคร่ืองแต่ง
กาย อาหาร เคร่ืองด่ืม 

๓.เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวฒันธรรมท่ีเหมาะสม
กบัวยั 

* กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม   เช่น การเล่น
เกม  การร้องเพลง  การเล่านิทาน ประกอบท่าทาง 
วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

ต ๒.๒ 
เขา้ใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวฒันธรรม
ของเขา้ของภาษากบั
ภาษาและวฒันธรรม
ไทยและน ามาใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และเหมาะสม 

๑. บอกความแตกต่างของ
เสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า 
ประโยคง่ายๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 

* ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต ๓.๑ 
 ใชภ้าษา ต่างประเทศ
ในการเช่ือมโยง
ความรู้กบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และ
เป็นพื้นฐานในการ
พฒันา แสวงหา
ความรู้และเปิดโลก
ทศัน์ของตน 

๑.บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
 

* ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรุ้อ่ืน 

ต ๔.๑  
ใชภ้าษา ต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม 

๑. ฟัง/พดูในสถานการณ์
ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

 

* การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์
ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

ต ๔.๒  
ใชภ้าษา ต่างประเทศ
เป็นเคร่ืองมือพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 
และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

๑. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อ
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง
ใกลต้วั 

 

* การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ 
 รหัสวชิา อ ๑๔๑๐๑     ช้ันประ ถมศึกษาปีที ่๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลา 
ต. ๑.๑ 

เขา้ใจและ
ตีความเร่ืองท่ี
ฟังและอ่านจาก
ส่ือประเภท
ต่างๆ และ
แสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 

๑.ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง และ
ค าแนะน า(instructions) ง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าใน
การเล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และการประดิษฐ์ 
- ค าสั่ง เช่น Look at the …./here/over there./Say 

it again./Read and draw./Put a/an….in/on/under 
a/an…/Don’t go over there. etc. 

- ค าขอร้องเช่น Please take a queue. Take a 
queue, please./ Can  you help me, please ? etc. 

- ค าแนะน า เช่น  You should read everyday./ 

Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการ
เล่นเกม Start./my turn./Your turn./Roll the 
dice./Count the number./Finish.  

- ค าบอกล าดบัขั้นตอน  First,…. Second, … 
Next,…..Then,…..Finally,…..   etc. 

๒.อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความง่าย ๆ และบท
พดูเขา้จงัหวะถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

ค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ บทพดูเขา้จงัหวะ
และการสะกดค า  
การใชพ้จนานุกรม 

หลกัการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและ

พยญัชนะทา้ยค า 

- การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและ
กลุ่มค า 

- การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่าในประโยค 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต. ๑.๑ 

เขา้ใจและ
ตีความเร่ืองท่ี
ฟังและอ่านจาก
ส่ือประเภท
ต่างๆ และ
แสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 

๓.เลือก/ระบุประโยค หรือ 
สัญลกัษณ์หรือ เคร่ืองหมาย ตรงตาม
ความหมายของประโยคและ
ขอ้ความสั้นๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายและ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและ 
นนัทนาการ สุขภาพ และสวสัดิการ การช้ือ-ขาย
และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศพัทส์ะสม
ประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ ค า  (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม
และนามธรรม) 

๔. ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
ประโยค บทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆ  

ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมีภาพประกอบ  
ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน   
- Yes/No question เช่น 
- Is/Are/Can..?  Yes,…..is/are/can./      
                                No,….isn’t/aren’t/can’t.  
        Do/Does/Can/Is/Are….?   Yes/No….  etc. 

- Who-question เช่น 
Who is/are….?  He/She is…./They are… 
What….?/Where…? It is…../They are…. 
What….doing?   …..is/am/are….   Etc. 

- Or-question  เช่น 
Is this/it a/ an…or a/an…?   It is a/an…. 

ต.๑.๒ 

มีทกัษะการ
ส่ือสารทาง
ภาษาในการ
แลก เปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 

* บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลาขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพดูแทรก อยา่งสุภาพ 
ประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกลต้วัและส านวนการตอบรับ เช่น 
Hi/Hello/Good morning/Good afternoon/ Good 
evening/I am sorry/ How are you?/I’m fine. Thank you 
and you? /Hello. I am.. Hello, I am.. This  is my sister. 

Her name is….......... Hello…../Nice to see you. Nice to 
see you too./Goodbye./Bye./See you soon /later. 
/Thanks./ Thank you./Thank you very  much./ You’re 
welcome./It’s O.K. etc 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต.๑.๒ 

มีทกัษะการ
ส่ือสารทาง
ภาษาในการ
แลก เปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๒.ใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ต าขออนุญาต
ง่ายๆ 

* ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาตท่ีใชใ้น
หอ้งเรียน 
 

๓.พดู/เขียนแสดงความตอ้งการขอ
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ง่ายๆ 

* ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้อก
ความตอ้งการและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น I want …./ 
Please…./May….?/I need  your help . …/Please help 
me./Help me!  etc. 

๔.พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล 
เก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และครอบครัว  

* ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยค ท่ีใชข้อ
และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ส่ิงใกลต้วั เพื่อน 
และครอบครัว เช่น  
       What’s your name? My name is… 
       What time is it? It is one o’clock. 
       What is this? It is a/an…. 
       How many ….are there? There is 
       a/an…./There are… 
      Where is the…?It is in/on/under….etc. 

๕. พดูแสดงความรู้สึกของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั และ
กิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 

* ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกเช่น ดีใจ 
เสียใจ ชอบไม่ชอบ รัก ไม่รัก  
       I/You/We/They like…/He/She likes….     
       I/You/We/They love …/He/She  loves…. 
       I/You/We/They don’t like/love/feel… 
       He/She doesn’t like/love/feel….    
       I/You/We/They feel …. …..etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต.๑.๓ 

น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร 
ความคิดรวม
ยอดและความ
คิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆโดยการ
พดูและการเขียน 

๑.พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง
เพื่อน และเร่ืองใกลต้วั 
 
 

 

* ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง บุคคล สัตวแ์ละเร่ืองใกลต้วั 
เช่น ช่ือ อาย ุรูปร่าง สี ขนาด รูปทรง ส่ิงต่างๆ 
จ านวน ๑-๑๐๐ วนั เดือน ปี ฤดูกาล ท่ีอยูข่อง
ส่ิงต่างๆ เคร่ืองหมายวรรคตอน 

๒.พดู/วาดภาพแสดงความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆใกลต้วัตามท่ีฟังหรืออ่าน 

 

* ค ากลุ่มค า ท่ีมีความหมายสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ ใกลต้วั เช่น การระบุ / เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของภาพกบัค า หรือ กลุ่มค า โดย
ใชภ้าพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผงั 

๓.พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 

* ประโยคท่ีใชก้ารแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 

.๒.๑ 

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษา
กบัวฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษาและ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะกบั
กาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.พดูและท าท่าทางประกอบอยา่ง
สุภาพตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 

* มารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง การ
สัมผสัมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

๒. ตอบค าถามเก่ียวกบัเทศกาล/วนั
ส าคญั/งานฉลองและ/ชีวติความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 

* ค าศพัทแ์ละขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/
งานฉลอง และ ชีวติ ความเป็นอยูข่องเจา้ของ
ภาษา เช่น วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวา
เลนไทน์ เคร่ืองแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร 
เคร่ืองด่ืม 

๓.เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 

* กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การ 
เล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง บทบาท สมมุติ วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปี
ใหม่ วนัวาเลนไทน์ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๒.๒ 

เขา้ใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่ง
ภาษา และวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษาและ
วฒันธรรมไทย และ
น ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

๑. บอกความแตกต่างของเสียง
ตวัอกัษร ค า กลุ่มค า ประโยค 
และขอ้ความของ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย  

* ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า 
กลุ่มค า ประโยค ของภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย  
 

๒. บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาลและ
งานฉลองตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

* ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่ง
เทศกาลและงานฉลองตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ต.๓.๑ 

ใชภ้าษาต่างประเทศใน
การเช่ือมโยงความรู้กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน และเป็นพื้นฐานใน
การพฒันาแสดงหา
ความรู้และเปิดโลก
ทศัน์ของตน 

๑. คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน และน าเสนอดว้ยการ
พดู/ การเขียน 

* การคน้ควา้ การรวบรวม และ การน าเสนอ 
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
 
 
 
 
 

ต.๔.๑ 

ใชภ้าษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆทั้ง
ในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

๑. ฟังและพดู/อ่าน ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา 

 

* การใชภ้าษาในในการฟังและพดู/อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

ต.๔.๒ 

ใชภ้าษาต่างประเทศ
เป็นเคร่ืองมือพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

๑.ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

* การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และ
การรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา อ ๑๕๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต. ๑.๑ 

เขา้ใจและตีความเร่ือง
ท่ีฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆและ
แสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผล 

๑. ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  า
ขอร้อง และค าแนะน าท่ี
ฟังและอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการ
เล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และการประดิษฐ์ 

- ค าสั่ง เช่น Look at the …./here/over there./Say it 
again./Read and draw./Put 
a/an….in/on/under/an…/Don’t go over there. Etc. 

- ค าขอร้องเช่น Please look up the meaning in a 
dictionary./Look up the meaning in  a dictionary, 
please./Can/Could you help me, please ? etc. 

- ค าแนะน า เช่น  You should read everyday./ Think 

before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม 
Start./My turn./Your turn./Roll the dice./Count the 
number./finish.  

- ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,….Second,…. 
Next,…..Then,…..Finally,…..   etc. 

๒. อ่านออกเสียง
ขอ้ความ นิทานและบท
กลอนสั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 

* ขอ้ความ นิทาน และบท กลอน  
การใชพ้จนานุกรม 

หลกัการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะ

ทา้ยค า 

- การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 

- การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่าในประโยค 

- การออกเสียงเช่ือมโยง (linking sound)ใน
ขอ้ความ 

- การออกเสียงบทกลอนตามจงัหวะ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.เลือก/ระบุประโยค หรือ 

ขอ้ความสั้นๆ ตรงตามภาพ 
สัญลกัษณ์ หรือ 
เคร่ืองหมายท่ีอ่าน 

 

* ประโยค หรือ ขอ้ความ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายและ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียนส่ิง 
แวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและ นนัทนาการ 
สุขภาพ และสวสัดิการ การซ้ือ-ขายและลมฟ้าอากาศ 
และเป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๐๕๐-๑๒๐๐ค า  
(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

๔.บอกใจความส าคญัและ
ตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนานิทานง่ายๆ 
และเร่ืองเล่า 

* ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือ เร่ืองเล่า ค  าถาม
เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม  

- Yes/No question เช่น 
- Is/Are/Can..?  Yes,. is/are/can./ 

No,….isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are….?   
Yes/No…..   etc. 

- Who-question เช่น 
Who is/are….?  He/she is…./They are… 
What….?/where…? It is…../They are…. 
What….doing?   …..is/am/are….   Etc. 

- Or-question  เช่น 
Is this/it a/ an…or a/an…?   It is a/an…. 
Is/are/was/were/did…or…?     Etc. 

ต.๑.๒ 

มีทกัษะการส่ือสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปล่ียน ขอ้มูล
ข่าวสารแสดง
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมี
ประสิทธิ 

ภาพ 

๑.พดู/เขียนโตต้อบในการ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล 

* บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลาขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพดูแทรก อยา่งสุภาพ ประโยค/
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั
และส านวนการตอบรับ เช่นHi/Hello/Good morning 
/Good afternoon/ Good evening/I am sorry/ How are 
you?/I’m fine/very well./Thank you and you? Hello I am… 
Hello,….I am…This  is my sister. Her name is…. 
Hello…../Nice to see you. Nice to see you. too./ 
Goodbye./Bye./See you soon/later./Great!./Good./ Very 
good Thank you./Thank you very  much./You’re 
welcome./It’s O.K./That’s right/That’s all right./Not at all./ 
Don’t worry./Never mind./ Excuse me, sir./ Miss/Madam. 
etc ภ 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

62 

 
มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒.ใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ต าขอ
อนุญาตและใหค้ าแนะน า 

* ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน าท่ีมี ๒-
๓ ขั้นตอน 

๓. พดู/เขียนแสดงความ
ตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบ
รับ และปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

* ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้อกความ
ตอ้งการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ เช่น Please….. / May….?/I need…/Help 
me!/Can/Could….?/  Yes…./No…..  etc. 

๔.พดูและเขียนเพื่อขอและให้
ขอ้มูล เก่ียวกบัตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 

* ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยค ท่ีใชข้อและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
เช่น  
What do you do? I’m a/an…. 

What is she/he? ….is a/an  (อาชีพ) 
How old/tall…? I am…    Is/Are/Can…..or…?....is/are/can…. 
Is/Are…going to….or….?    Is/Are going to ….. etc. 

 ๕.พดู/เขียนแสดงความรู้สึก
ของตนเองเก่ียวกบัเร่ือง 

ต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 
 
 
 
 

 

* ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและการให้
เหตุผลประกอบ เช่น ชอบไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียง ดงั ดีไม่
ดี เช่น 
I’m../He/She/it is…/you/we/they are…sad/sorry 
I/You/We/They like…/He/She likes….because…. 
I/You/We/They love …/He/She loves….because… 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because…. 
He/She doesn’t like/love/feel….because.. 
I/You/We/They feel ….because…..etc. 

ต ๑.๓ 

น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวมยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ
โดยการพดูและการ
เขียน 

๑. พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองเพื่อน และเร่ืองใกลต้วั 
 

 

* ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูลเก่ียวบุคคล 
สัตว ์สถานท่ี และกิจกรรมต่างๆ เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล 
เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั จ  านวน ๑-๕๐๐  ล าดบัท่ี วนั เดือน ปี 
ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์  ความรู้สึก สี 
ขนาด รูปทรง ต าแหน่งของส่ิงต่างๆ  
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 

๒. เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ 
และ ตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ  
ท่ีฟังหรืออ่าน 
 

* เคร่ืองหมายวรรคตอน 

๓.พดูแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
 

* ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีแสดงขอ้มูลและ
ความหมายของเร่ืองต่างๆ ภาพ แผนผงั แผนภูมิ ตาราง 

ต ๒.๑ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะกบักาล
เทศกาล 

๑.ใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง และกิริยา
ท่าทาง อยา่งสุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาท สังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

* ประโยคท่ีใชพ้ดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 

๒. ตอบค าถาม บอก
ความส าคญัของเทศกาล/วนั
ส าคญั/งานฉลอง/และชีวติ
ความเป็นอยูง่่ายๆ ของเจา้ของ
ภาษา 

* การใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การยอมรับ 
ขอบคุณ ขอโทษ การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดู
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดง อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 
* ขอ้มูลและความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั/งาน
ฉลอง และ ชีวติ ความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนั
คริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ เคร่ืองแต่งกาย 
ฤดูกาล อาหาร เคร่ืองด่ืม 
 

 ๓.เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวฒันธรรมตามความสนใจ 

* กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่นนิทาน บทบาทสมมุติ       
 วนัขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวา
เลนไทน์ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๒.๒ 
เขา้ใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งภาษา 
และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาและวฒันธรรมไทย 
และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

๑. บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยค ชนิดต่างๆ  การใช้
เคร่ืองหมาย วรรคตอน และการ
ล าดบัค า(order) ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

* ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆของเจา้ของภาษากบั
ของไทย 

* การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบั
ค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาลงานฉลอง
ของเจา้ของภาษากบัของไทย 

 

* ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล
และงานฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย 

ต.๓.๑ 

ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และ
เป็นพื้นฐานในการพฒันา
แสดงหาความรู้และเปิด
โลกทศัน์ของตน 

๑. คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่ง การเรียนรู้ และ
น าเสนอดว้ยการพดู/ การเขียน 

* การคน้ควา้ การรวบรวม และ การน าเสนอ 
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ต.๔.๑ 

ใชภ้าษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

๑. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

* การใชภ้าษาในการฟัง พดู อ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน และ
สถานศึกษา 

ต.๔.๒ 

ใชภ้าษาต่างประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

๑. ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

* การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และ
การรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา อ ๑๖๑๐๑                               ช้ันประ ถมศึกษาปีที ่๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต. ๑.๑ 

เขา้ใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและอ่าน
จากส่ือประเภท
ต่างๆและแสดง
ความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตุผล 

๑.ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง และ
ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าใน
การเล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และการประดิษฐ์ 
- ค าสั่ง เช่น look at the …./here/over there./Say it 

again./Read and draw./Put 
a/an….in/on/under/an…/Don’t go over there. etc. 

- ค าขอร้องเช่น Please look up the meaning in a 
dictionary./Look up the meaning in dictionary, 
please./Can/Could you help me, please ? etc. 

- ค าแนะน า เช่น  You should read everyday./ 

Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการ
เล่นเกม Start./My turn./Your turn./Roll the 

dice./Count the number./Finish. ค าบอกล าดบั
ขั้นตอน First,….Second,….Next,…..Then,…. 
Finally,…..   etc. 

๒.อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน
และบทกลอนสั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 

* ขอ้ความ นิทาน และบท กลอน  
การใชพ้จนานุกรม 

หลกัการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะ

ทา้ยค า 

- การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 

- การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่าในประโยค 

- การออกเสียงเช่ือมโยง (linking sound)ใน
ขอ้ความ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.เลือก/ระบุประโยค หรือ 

ขอ้ความสั้นๆ ตรงตามภาพ 
สัญลกัษณ์ หรือ เคร่ืองหมาย 

ท่ีอ่าน 
 

 

* ประโยค หรือ ขอ้ความ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายและ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและ นนัทนาการ 
สุขภาพ และสวสัดิการ การช้ือ-ขายและลมฟ้าอากาศ 
และเป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๐๕๐-๑๒๐๐ค า  
(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนานธรรม) 

๔.บอกใจความส าคญัและตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนานิทานง่ายๆ และ 

เร่ืองเล่า 

* ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือ เร่ืองเล่า ค  าถาม
เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม  
- Yes/No question เช่น 
- Is/Are/Can..?  Yes,. Is/Are/Can./ 

No,….Isn’t/Aren’t/Can’t. Do/Does/Can/is/are….?   
Yes/No…..   etc. 

- Or-Question เช่น 
Who is/are….?  He/She is…./They are… 
What….?/Where…? It is…../They are…. 
What….doing?   …..is/am/are….   etc. 

- Or-Question  เช่น 
Is this/it a/ an…or a/an…?   It is a/an…. 
Is/Are/Was/Were/Did…or…?     etc. 

ต.๑.๒ 

มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษา
ในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารแสดง
ความรู้สึกและ
แสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.พดู/เขียนโตต้อบในการ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล 

* บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลาขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพดูแทรก อยา่งสุภาพ ประโยค/
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั
และส านวนการตอบรับ เช่น Hi/Hello/Good 
morning/Good afternoon/ Good evening/I am sorry/ how are 
you?/I’m fine/very well./thank you and you? hello I am… 
hello,….I am…this  is my sister her name is…. Hello…../nice 
to see you. Nice to see you. Too./goodbye./bye./see you 
soon/later./great!./good./ very good thank you/thank you very  
much./you’re welcome./it’s o.k./Thai’s/That’s all right/Not at 
all/ Don’t worry/Never mind/ Excuse me , sir./ Miss/Madam. 
Etc 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.ใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ต าขอ

อนุญาตและใหค้ าแนะน า 
* ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน าท่ีมี ๒-๓ 
ขั้นตอน 

๓. พดู/เขียนแสดงความ
ตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบ
รับ และปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

* ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้อกความ
ตอ้งการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ เช่น please…./may….?/I need…/help 
me!/can/could….?/  yes…./no…..  etc. 

๔.พดูและเขียนเพื่อขอและให้
ขอ้มูล เก่ียวกบัตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
 

* ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยค ท่ีใชข้อและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
เช่น  
what do you do? I’m a/an…. 

What is she/he? ….is a/an  (อาชีพ) 
How old/tall…? I am… 
Is/are/can…..or…?....is/are/can…. 
Is/are…going to….or….? 
Is/are going to ….. etc. 

 ๕.พดู/เขียนแสดงความรู้สึก
ของตนเองเก่ียวกบัเร่ือง 

ต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและการให้
เหตุผลประกอบ เช่น ชอบไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียง ดงั ดีไม่
ดี เช่น 
    I’m../he/she/it is…/You/We/They are… 
    I/You/We/They like…/He/She likes….because…. 
    I/You/We/They love …/He/She loves….because… 
    I/You/We/They don’t like/love/feel…because…. 
    He/she doesn’t like/love/feel….because.. 
    I/You/We/They feel ….because…..etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต.๑.๓ 

น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวมยอดและความ
คิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆโดยการพดู
และการเขียน 
 
 
 

 

๑.พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองเพื่อน และส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วั 
 
 
 

 

* ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจ าวนั เพื่อนส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั เช่น 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่ิงต่างๆ จ านวน ๑-๑๐๐๐ ล าดบัท่ี วนั 
เดือน ปี ฤดูกาล เวลา กิจกรรมท่ีท า สี ขนาด รูปทรง 
ต าแหน่งของส่ิงต่างๆ ทิศทางง่ายๆสภาพดินฟ้าอากาศ 
อารมณ์ ความรู้สึก 

๒.เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ 
และ ตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ี
ฟังหรืออ่าน 

* เคร่ืองหมายวรรคตอน 

๓.พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วั 

* ค ากลุ่มค า และประโยคท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กบั
ภาพ แผนผงั แผนภูมิและตาราง 

ต.๒.๑ 

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 
 
 
 
 
 

 

๑.ใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง และกิริยา
ท่าทาง อยา่งสุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาท สังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

* ประโยคท่ีใชก้ารแสดงความคิดเห็น 
 

 

๒.ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/
วนัส าคญั/งานฉลอง/ชีวติความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 

* การใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดู
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดง อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

* ขอ้มูลและความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั/งาน
ฉลอง และ ชีวติ ความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนั
คริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ เคร่ืองแต่งกาย 
ฤดูกาล อาหาร เคร่ืองด่ืม 

๓.เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวฒันธรรมตามความสนใจ 

* กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทานบทบาทสมมุติ วนัขอบคุณ
พระเจา้ วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๒.๒ 

เขา้ใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่ง
ภาษา และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและ
วฒันธรรมไทย และ
น ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

๑.บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยค ชนิดต่างๆ การใช้
เคร่ืองหมาย วรรคตอน และ
การล าดบัตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

* ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆของเจา้ของภาษากบัของ
ไทย 

* การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค า
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

๒.เปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล
งานฉลองและประเพณีของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

* การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหวา่งเทศกาลงานฉลองและประเพณีของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ต.๓.๑ 

ใชภ้าษาต่างประเทศใน
การเช่ือมโยงความรู้กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
และเป็นพื้นฐานในการ
พฒันาแสวงหาความรู้
และเปิดโลกทศัน์ของตน 

๑.คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง การเรียนรู้ 
และน าเสนอดว้ยการพดู/ การ
เขียน 

* การคน้ควา้ การรวบรวม และ การน าเสนอ ค า 

* ศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ต.๔.๑ 

ใชภ้าษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

๑.ใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา 

* การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน และสถานศึกษา 

ต.๔.๒ 

ใชภ้าษาต่างประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

๑.ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

* การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และการ
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ ๑ 
รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต. ๑.๑ 
เขา้ใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 

๑.ปฏิบติัตามค าสั่ง           
ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและ
ค าช้ีแจงง่ายๆท่ีฟังและอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง 
ในการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  การประดิษฐ์ การใช้
ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆหรือ
การใชอุ้ปกรณ์ 
- ค าสั่ง เช่น Look at the ../here/over there./Say it 

again./Read and draw./Put a/an….in/on/under 
a/an…/Go to the window and open it/Take out 
the book open on page ๑๗ and read it./Don’ t 
go over there./Don’t be late. etc. 

- ค าขอร้องเช่น Please look up the meaning in a 
dictionary./Look up the meaning in a dictionary 
,please./Can/Could you help me, please ? 
/Excuse me. Could you ….? etc. 

- ค าแนะน า เช่น  You should read everyday./ 
Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่น
เกม Start./My turn./Your turn./Roll the 
dice./Count the number./Finish. etc 

-  ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 
- ตวัเช่ือม (connective words)เช่น 

First….Second…. Third….Next….Then… 
Finally….etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.อ่านออกเสียงขอ้ความ 

นิทานและบทร้อยกรอง 
(poem)สั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 

ขอ้ความ นิทาน และบทร้อยกรอง  
การใชพ้จนานุกรม 
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะ

ทา้ยค า 
- การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่าในประโยค 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
 

 ๓.เลือก/ระบุประโยค และ
ขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือ
ท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information)ท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย เก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพและ
สวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา 
และ อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
เป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๔๐๐-๑๕๕๐ ค า 
(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
- การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล สถานท่ี
ต่างๆ โดยใช ้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. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔.ระบุหวัขอ้เร่ือง 

(topic)ใจความส าคญั(main 
idea)และตอบค าถามจาก
การฟัง อ่านบทสนทนา 
นิทาน และเร่ืองสั้น 
 

- บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้น และเร่ืองจากส่ือ
ประเภทต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุ
โทรทศัน์ เวบ็ไซต์ 
- การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน ค าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไร อยา่งไร ท าไม ใช่ หรือ ไม่ 

Yes/no question 
Wh-question 
Or-question 
Etc. 
Tenses: present simple/present 
Continuous/past simple/future 
Simple etc. 
Simple sentence/compound 
sentence 

 
ต.๑.๒ 
มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษา
ในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.สนทนาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
 
 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค/ขอ้ความท่ี
ใชแ้นะน าตวัเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และ
ส านวนการตอบรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 
 

 
 
 

 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

73 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.ใชค้  าขอร้อง ให้

ค  าแนะน า และ ค าช้ีแจง
ตามสถานการณ์ 

- ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง 

 ๓.พดูและเขียนแสดง
ความตอ้งการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆอยา่งเหมาะสม 
 
  

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 
เช่น 

Please…./….please./I’d like…./ 
I need…/May/Can/Could….?/Yes…/ 
Please do./Certainly./Yes. of course./ 
Sure./Go right ahead./Need 
some help?/What can I do to 
help?/Would you like any help?/ 

       I’m afraid./I’m sorry, but…/Sorry, but….etc. 
 ๔.พดูและเขียนเพื่อขอ

และใหข้อ้มูลและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีฟังหรืออ่านอยา่ง
เหมาะสม 

- ค  าศพัท ์ส านวนภาษาประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้น
การขอและใหข้อ้มูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟังหรือ อ่าน 
 

 ๕.พดูและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้ง
ใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ใหเ้หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี 
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
เช่น  Nice/Very nice/Well done!/ 
Congratulations. 
I like….because…/I love….because…/ 
I feel ….because…./I think…./ 
I believe…/I agree/disagree… 
I don’t believe…/I have no idea…./ 
Oh no! etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๑.๓  
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆโดย
การพดูและการ
เขียน 

๑.พดูและเขียนบรรยาย
เก่ียวกบัตนเอง  กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์
และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 

- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการบรรยายเก่ียวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วั เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนงัสือ  
การท่องเท่ียว 

๒.พดู/เขียนสรุปใจความ
ส าคญั/แก่นสาระ 
(theme)ท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/เหตุการณ์
ท่ีอยูใ่นความสนใจของ
สังคม 

- การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระการวเิคราะห์ความ/
เร่ือง/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง 
 

๓.พดู/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

- การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประกอบ
เก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต. ๒.๑ 
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 
 

๑.ใชภ้าษา น ้าเสียงและ
กิริยาท่าทางสุภาพ 
เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมชอง
เจา้ของภาษา 

- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาเช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย 
การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 ๒.บรรยายเก่ียวกบัเทศกาล 
วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

- ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 ๓.เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมตาม
ความสนใจ 

- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่นการเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมติ วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่    วนั
วาเลนไทน์ 

ต ๒.๒เขา้
ใจความเหมือน
และความ
แตกต่างระหวา่ง
ภาษาและ
วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบั
ภาษาและ
วฒันธรรมไทย 
และน ามาใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและ
เหมาะสม  

๑.บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน  และการล าดบั
ค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทย 
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.เปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งเทศกาล    งาน
ฉลอง  วนัส าคญั และชีวติ
ความเป็นอยูข่องเจา้ของ
ภาษากบัของไทย 

ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาล  
งานฉลอง  วนัส าคญั และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ต ๓.๑ ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการเช่ือมโยง
ความรู้กบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้
อ่ืน และเป็น
พื้นฐานในการ
พฒันา  แสวงหา
ความรู้ และเปิด
โลกทศัน์ของตน 

๑. คน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอดว้ย
การพดู/การเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ต ๔.๑  ใชภ้าษา 
ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

๑. ใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน
ในหอ้งเรียนและ
สถานศึกษา 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

ต ๔.๒  ใชภ้าษา 
ต่างประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อ 
การประกอบ
อาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

๑. ใชภ้าษาต่างประเทศใน
การสืบคน้/คน้ควา้ ความรู้/
ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ ๒ 
รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต. ๑.๑ 
เขา้ใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 

๑.ปฏิบติัตามค าสั่ง           
ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและ
ค าช้ีแจงง่ายๆท่ีฟังและอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง 
ในการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  การประดิษฐ์ การใช้
ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆหรือ
การใชอุ้ปกรณ์ 
- ค าสั่ง เช่น Look at the ../here/over there./Say it 

again./Read and draw./Put a/an….in/on/under 
a/an…/Go to the window and open it/Take out 
the book open on page ๑๗ and read it./Don’ t 
go over there./Don’t be late. etc. 

- ค าขอร้องเช่น Please look up the meaning in a 
dictionary./Look up the meaning in a dictionary, 
please./Can/Could you help me, please ? 
/Excuse me. Could you ….? etc. 

- ค าแนะน า เช่น  You should read everyday./ 
Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่น
เกม Start./My turn./Your turn./Roll the 
dice./Count the number./Finish. etc 

-  ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 
- ตวัเช่ือม (connective words)เช่น 

First….Second…. Third….Next….Then… 
Finally….etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.อ่านออกเสียงขอ้ความ 

นิทานและบทร้อยกรอง 
(poem)สั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 

ขอ้ความ นิทาน และบทร้อยกรอง  
การใชพ้จนานุกรม 
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะ

ทา้ยค า 
- การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดบัสูง-ต ่าในประโยค 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
 

 ๓.เลือก/ระบุประโยค และ
ขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือ
ท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information)ท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

- ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย เก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพและ
สวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา 
และ อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
เป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๔๐๐-๑๕๕๐ ค า 
(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
- การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล สถานท่ี
ต่างๆ โยดใช ้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. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔.ระบุหวัขอ้เร่ือง 

(topic)ใจความส าคญั(main 
idea)และตอบค าถามจาก
การฟัง อ่านบทสนทนา 
นิทาน และเร่ืองสั้น 
 

- บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้น และเร่ืองจากส่ือ
ประเภทต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุ
โทรทศัน์ เวบ็ไซต์ 
- การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน ค าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไร อยา่งไร ท าไม ใช่ หรือ ไม่ 

Yes/no question 
Wh-question 
Or-question 
Etc. 
Tenses: present simple/present 
Continuous/past simple/future 
Simple etc. 
Simple sentence/compound 
sentence 

 
ต.๑.๒ 
มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษา
ในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.สนทนาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
 
 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค/ขอ้ความท่ี
ใชแ้นะน าตวัเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และ
ส านวนการตอบรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.ใชค้  าขอร้อง ให้

ค  าแนะน า และ ค าช้ีแจง
ตามสถานการณ์ 

- ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง 

 ๓.พดูและเขียนแสดง
ความตอ้งการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆอยา่งเหมาะสม 
 
  

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 
เช่น 

Please…./….please./I’d like…./ 
I need…/May/Can/Could….?/Yes…/ 
Please do./Certainly./Yes. of course./ 
Sure./Go right ahead./Need 
some help?/What can I do to 
help?/Would you like any help?/ 

       I’m afraid…./I’m sorry,but…/Sorry,but….etc. 
 ๔.พดูและเขียนเพื่อขอ

และใหข้อ้มูลและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีฟังหรืออ่านอยา่ง
เหมาะสม 

- ค  าศพัท ์ส านวนภาษาประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้น
การขอและใหข้อ้มูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟังหรือ อ่าน 
 

 ๕.พดูและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้ง
ใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ใหเ้หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี 
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
เช่น  Nice/Very nice/Well done!/ 
Congratulations. 
I like….because…/I love….because…/ 
I feel ….because…./I think…./ 
I believe…/I agree/disagree… 
I don’t believe…/I have no idea…./ 
Oh no! etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๑.๓  
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆโดย
การพดูและการ
เขียน 

๑.พดูและเขียนบรรยาย
เก่ียวกบัตนเอง  กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์
และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 

- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการบรรยายเก่ียวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วั เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนงัสือ  
การท่องเท่ียว 

๒.พดู/เขียนสรุปใจความ
ส าคญั/แก่นสาระ 
(theme)ท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/เหตุการณ์
ท่ีอยูใ่นความสนใจของ
สังคม 

- การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระการวเิคราะห์ความ/
เร่ือง/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง 
 

๓.พดู/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

- การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประกอบ
เก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต. ๒.๑ 
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 
 

๑.ใชภ้าษา น ้าเสียงและกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคมและวฒันธรรม
ชองเจา้ของภาษา 

- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาเช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย 
การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 ๒.บรรยายเก่ียวกบัเทศกาล 
วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

- ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 ๓.เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมตาม
ความสนใจ 

- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่นการเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมติ วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่    วนั
วาเลนไทน์ 

ต ๒.๒เขา้
ใจความเหมือน
และความ
แตกต่างระหวา่ง
ภาษาและ
วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบั
ภาษาและ
วฒันธรรมไทย 
และน ามาใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและ
เหมาะสม  
 

๑.บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ  การ
ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  
และการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทย 
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.เปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกต่างระหวา่ง
เทศกาล    งานฉลอง  วนั
ส าคญั และชีวติความเป็นอยู่
ของเจา้ของภาษากบัของไทย 

ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาล  
งานฉลอง  วนัส าคญั และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ต ๓.๑ ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการเช่ือมโยง
ความรู้กบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้
อ่ืน และเป็น
พื้นฐานในการ
พฒันา  แสวงหา
ความรู้ และเปิด
โลกทศัน์ของตน 

๑. คน้ควา้ รวบรวม และสรุป
ขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการ
พดู/การเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

ต ๔.๑ ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

๑. ใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน
และสถานศึกษา 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

ต ๔.๒ ใช้
ภาษาต่างประเทศ
เป็นเคร่ืองมือ
พื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ 
และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

๑. ใชภ้าษาต่างประเทศใน
การสืบคน้/คน้ควา้ ความรู้/
ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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รายวชิา ภาษาองักฤษ ๓ 
รหัสวชิา อ. ๒๒๑๐๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต. ๑.๑ 
เขา้ใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและอ่าน
จากส่ือประเภท
ต่างๆและแสดง
ความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตุผล 

๑.ปฏิบติัตาม ค าขอร้อง
ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น 
การท าอาหาร และ เคร่ืองด่ืม การประดิษฐ ์การ
ใชย้า/สลากยา การบอกทิศทาง การใชอุ้ปกรณ์ 

- passive voice ท่ีใชใ้นโครงสร้าง ประโยคง่ายๆ 
เช่น is/are + past participle 

- ค าสันธาน (conjunction) เช่น 
and/but/or/before/after etc. 

- ตวัเช่ือม (connective words) เช่น 
First…second….third……fourth….finally…..etc
.          

๒.อ่านออกเสียงขอ้ความ 
ข่าว ประกาศ และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 
 การใชพ้จนานุกรม 
 หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ย

ค า 
- การออกเสียงเนน้หนกั-เบาในค า และกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่าในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

85 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.ระบุ/เขียนประโยคและ

ขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือ
ท่ีไม่ใชค้วามเรียงรูปแบบ
ต่างๆท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย 
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การช้ือ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา และ อาชีพ การ
เดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเป็นวง
ค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๗๕๐-๑๙๐๐ ค า  

 การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล 
สถานท่ีต่างๆ โยดใช ้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. 

 ๔.เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญับอกรายละเอียด
สนบัสนุน(supporting 
detail) และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
และอ่านพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตวัอยา่งง่ายๆ 
ประกอบ 

 บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้น และเร่ืองจากส่ือ
ประเภทต่างๆ เช่น หนงัสือ พิมพ ์วารสาร วทิย ุ
โทรทศัน์ เวบ็ไชต ์

 การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุนค าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม ใช่ หรือ ไม่ 
Yes/no question 
Who-question 
Or-question 
Etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต.๑.๒ 
มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษา
ในการ
แลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีปะ
สิทธิภาพ 

๑.สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองต่างๆ 
ใกลต้วั และ สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั
อยา่งเหมาสม 
 
 

 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น 
การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพดูแทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค/
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตวัเอง เพื่อน และบุคคล
ใกลต้วั และส านวนการตอบรับการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 

 
๒.ใชค้  าขอร้อง ให้
ค  าแนะน า ค  าช้ีและ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย 

๓.พดูและเขียนแสดงความ
ตอ้งการเสนอและใหค้วาม
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
 
  

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการเสนอและ
ใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
Please…./….please./td like…./ 
I need…/may/can/could….?/yes…/ 
Please do./certainly. Yes. Of course./ 
Sure./go right ahead./need 
Some help?/what can I do to 
Help?/would you like any help?/ 
I’m afraid…./I’msrry,but…/sorry, but….etc. 

๔.พดูและเขียนเพื่อขอและ
ใหข้อ้มูลบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

 ค าศพัท ์ส านวนภาษาประโยค และขอ้ความท่ี
ใชใ้นการขอและใหข้อ้มูล  บรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ อ่าน 

 
๕.พดูและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรมต่างๆพร้อม
ทั้งเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น 
และใหเ้หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดงั ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์
สถานการณ์ในชีวติประจ าวนั เช่น 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  
 
 
 
 
 
 

Nice/very nice/well done!/ 
Congratulations. 
I like….because…/I love….because…/ 
I feel ….because…./I think…./ 
I believe…/I agree/disagree… 
I don’t believe…/I have no idea…./ 
Oh no! etc. 

ต.๑.๓  
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆดดย
การพดูและการ
เขียน 

๑.พดูและเขียนบรรยาย
เก่ียวกบัตนเองกิจวตั
ประจ าวนัประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟัง
เพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

๒.พดู/เขียนสรุปใจความ
ส าคญั/แก่นสาระ 
(topic)ท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/เหตุการณ์/
ข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

 การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระการวเิคราะห์/
เร่ือง/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง ดนตรี 

 

๓.พดู/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผล
ประกอบเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
และประสบการณ์ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๒.๑ ๑.ใชภ้าษา  น ้าเสียง  และ
กิริยาท่าทางเหมาะสมกบั
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 การใชภ้าษา  น ้าเสียง  และกิริยาท่าทางใน
การสนทนาตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เช่น  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง  
การสัมผสัมือ  การโบกมือ  การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

๒.อธิบายเก่ียวกบัเทศกาล 
วนัส าคญัชีวิตความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

๓.เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมตาม
ความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การ
เล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาท
สมมุติ วนัขอบคุณพระเจา้ วนัครีสตม์าส วนั
ข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

ต.๒.๒ ๑.เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆและ
การล าดบัค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆของเจา้ของภาษากบัของไทย 

 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบั
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

๒.เปรียบเทียบและความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งชีวติความเป็นอยู่
และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยู่
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๒.๑ ๑.คน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ
เรียนรู้และน าเสนอดว้ย
การพดู/การเขียน 
 

 การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุปและการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

ต ๔.๑ ๑.ใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดข้ึน ในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

 การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

ต.๔.๒ ๑.ใชภ้าษาต่างประเทศ
ในการสืบคน้/คน้ควา้ 
รวบรวม และสรุป
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การ
คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๒.เผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน เช่น 
การท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน การท า
แผน่ปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน แนะน า
โรงเรียน การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน
เป็นภาษาองักฤษ 
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รายวชิา ภาษาองักฤษ ๔ 
รหัสวชิา อ.๒๒๑๐๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต. ๑.๑ 
เขา้ใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 

๑.ปฏิบติัตาม ค าขอร้อง
ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น 
การท าอาหาร และ เคร่ืองด่ืม การประดิษฐ ์การใช้
ยา/สลากยา การบอกทิศทาง การใชอุ้ปกรณ์ 

- passive voice ท่ีใชใ้นโคงสร้าง ประโยคง่ายๆ เช่น 
is/are + past participle 

- ค าสันธาน (conjunction) เช่น 
and/but/or/before/after etc. 

- ตวัเช่ือม (connective words) เช่น 
First…second….third……fourth….finally…..etc.          

๒.อ่านออกเสียงขอ้ความ 
ข่าว ประกาศ และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 
 การใชพ้จนานุกรม 
 หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า 
- การออกเสียงเนน้หนกั-เบาในค า และกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่าในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.ระบุ/เขียนประโยคและ

ขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใชค้วามเรียงรูปแบบต่างๆ
ท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย 
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การช้ือ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา และ อาชีพ การ
เดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเป็นวง
ค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๗๕๐-๑๙๐๐ ค า  

 การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล 
สถานท่ีต่างๆ โยดใช ้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. 

 ๔.เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญับอกรายละเอียด
สนบัสนุน(supporting detail) 
และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งง่ายๆ ประกอบ 

 บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้น และเร่ืองจากส่ือ
ประเภทต่างๆ เช่น หนงัสือ พิมพ ์วารสาร วทิย ุ
โทรทศัน์ เวบ็ไชต ์

 การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุนค าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม ใช่ หรือ ไม่ 
Yes/no question 
Who-question 
Or-question 
Etc. 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต.๑.๒ 
มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษา
ในการ
แลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีปะ
สิทธิภาพ 

๑.สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองต่างๆ 
ใกลต้วั และ สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนัอยา่ง
เหมาสม 
 
 

 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค/ขอ้ความท่ี
ใชแ้นะน าตวัเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และ
ส านวนการตอบรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง  เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

๒.ใชค้  าขอร้อง ให้
ค  าแนะน า ค  าช้ีและ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย 

๓.พดูและเขียนแสดงความ
ตอ้งการเสนอและใหค้วาม
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
 
  

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการเสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
Please…./….please./td like…./ 
I need…/may/can/could….?/yes…/ 
Please do./certainly. Yes. Of course./ 
Sure./go right ahead./need 
Some help?/what can I do to 
Help?/would you like any help?/ 
I’m afraid…./I’msrry,but…/sorry, but….etc. 

๔.พดูและเขียนเพื่อขอและ
ใหข้อ้มูลบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

 ค าศพัท ์ส านวนภาษาประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้น
การขอและใหข้อ้มูล  บรรยายและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ อ่าน 

 
๕.พดูและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรมต่างๆพร้อม
ทั้งเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น และ
ใหเ้หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี 
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์สถานการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั เช่น 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  
 
 
 
 
 
 

Nice/very nice/well done!/ 
Congratulations. 
I like….because…/I love….because…/ 
I feel ….because…./I think…./ 
I believe…/I agree/disagree… 
I don’t believe…/I have no idea…./ 
Oh no! etc. 

ต.๑.๓  
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆดดย
การพดูและการ
เขียน 

๑.พดูและเขียนบรรยาย
เก่ียวกบัตนเองกิจวตั
ประจ าวนัประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟัง
เพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

๒.พดู/เขียนสรุปใจความ
ส าคญั/แก่นสาระ 
(topic)ท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/เหตุการณ์/
ข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

 การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระการวเิคราะห์/
เร่ือง/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง ดนตรี 

 

๓.พดู/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผล
ประกอบเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
และประสบการณ์ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๒.๑ ๑.ใชภ้าษา  น ้าเสียง  
และกิริยาท่าทาง
เหมาะสมกบับุคคลและ
โอกาสตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา 

 การใชภ้าษา  น ้าเสียง  และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา  เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดูขณะ
แนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ  การโบกมือ  การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

๒.อธิบายเก่ียวกบั
เทศกาล วนัส าคญัชีวติ
ความเป็นอยู ่และ
ประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

๓.เขา้ร่วม/จดักิจกรรม
ทางภาษาและวฒันธรรม
ตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัครีสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวา
เลนไทน์ 

ต.๒.๒ ๑.เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่ง
การออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆและการล าดบั
ค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆของเจา้ของภาษากบัของไทย 

 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

๒.เปรียบเทียบและความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๓.๑ ๑.คน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ
เรียนรู้และน าเสนอดว้ย
การพดู/การเขียน 
 
 
 
 

 การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุปและการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

ต ๔.๑ ๑.ใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดข้ึน ในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

 การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

ต.๔.๒ ๑.ใชภ้าษาต่างประเทศ
ในการสืบคน้/คน้ควา้ 
รวบรวม และสรุป
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การ
คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๒.เผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน เช่น 
การท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน การท า
แผน่ปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน แนะน า
โรงเรียน การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน
เป็นภาษาองักฤษ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ ๕ 
รหัสวชิา อ ๒๓๑๐๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลา 

ต. ๑.๑ 
เขา้ใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและอ่าน
จากส่ือประเภท
ต่างๆและแสดง
ความคิดเห็นอยา่ง

มีเหตุผล 

๑.ปฏิบติัตาม ค าขอร้อง
ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น 
การท าอาหาร และ เคร่ืองด่ืม การประดิษฐ ์การ
ใชย้า/สลากยา การบอกทิศทาง การใชอุ้ปกรณ์ 

- passive voice ท่ีใชใ้นโคงสร้าง ประโยคง่ายๆ 
เช่น is/are + past participle 

- ค าสันธาน (conjunction) เช่น 
and/but/or/before/after etc. 

- ตวัเช่ือม (connective words) เช่น 
First…second….third……fourth….finally…..et
c.          

๒.อ่านออกเสียงขอ้ความ 
ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 
 การใชพ้จนานุกรม 
 หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ย

ค า 
- การออกเสียงเนน้หนกั-เบาในค า และกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่าในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลา 
 ๓.ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใช้

ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ี
อ่าน ใหส้ัมพนัธ์กบั
ประโยคและขอ้ความท่ีฟัง
หรือ อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย 
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การช้ือ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา และ อาชีพ การ
เดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเป็นวง
ค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๗๕๐-๑๙๐๐ ค า  

 การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล 
สถานท่ีต่างๆ โยดใช ้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. 

 ๔.เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง 
ใจความส าคญับอก
รายละเอียดสนบัสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟังและอ่านส่ือ
ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน จากส่ือ ส่ิงพิมพ ์
และส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนงัสือพิมพ์
วารสาร วทิย ุโทรทศัน์เวบ็ไชตบ์น
อินเทอร์เน็ต 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

98 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลา 
ต.๑.๒ 
มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษา
ในการ
แลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีปะ
สิทธิภาพ 

๑.สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองต่างๆ 
ใกลต้วั และ สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั
อยา่งเหมาสม 
 

 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น 
การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพดูแทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค/
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตวัเอง เพื่อน และบุคคล
ใกลต้วั และส านวนการตอบรับการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 

๒.ใชค้  าขอร้อง ให้
ค  าแนะน า ค  าช้ีและ
ค าอธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายท่ี
มีขั้นตอนซบัชอ้น 

๓.พดูและเขียนแสดงความ
ตอ้งการเสนอและใหค้วาม
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
 
  

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการเสนอและ
ใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
Please…./….please./td like…./ 
I need…/may/can/could….?/yes…/ 
Please do./certainly. Yes. Of course./ 
Sure./go right ahead./need 
Some help?/what can I do to 
Help?/would you like any help?/ 
I’m afraid…./I’msrry,but…/sorry, but….etc. 

๔.พดูและเขียนเพื่อขอและ
ใหข้อ้มูลบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

 ค าศพัท ์ส านวนภาษาประโยค และขอ้ความท่ี
ใชใ้นการขอและใหข้อ้มูล  บรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ อ่าน 

 
๕.พดูและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรมต่างๆพร้อม
ทั้งเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น 
และใหเ้หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดงั ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์
สถานการณ์ในชีวติประจ าวนั เช่น 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลา 
  

 
 
 
 
 
 

Nice/very nice/well done!/ 
Congratulations. 
I like….because…/I love….because…/ 
I feel ….because…./I think…./ 
I believe…/I agree/disagree… 
I don’t believe…/I have no idea…./ 
Oh no! etc. 

ต.๑.๓  
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆดดย
การพดูและการ
เขียน 

๑.พดูและเขียนบรรยาย
เก่ียวกบัตนเองกิจวตั
ประจ าวนัประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟัง
เพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

๒.พดู/เขียนสรุปใจความ
ส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้
เร่ืองท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยูใ่นความสนใจของ
สังคม 

 การจบัใจความส าคญั / แก่นสาระการวเิคราะห์/
เร่ือง/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง ดนตรี 

 

๓.พดู/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผล
ประกอบเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
และประสบการณ์และเหตุการณ์ 

 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

100 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลา 

ต.๒.๑ ๑.ใชภ้าษา  น ้าเสียง  และ
กิริยาท่าทางเหมาะสมกบั
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 การใชภ้าษา  น ้าเสียง  และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา  เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดู
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ  การโบกมือ  
การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าว
อวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

๒.อธิบายเก่ียวกบั
เทศกาล วนัส าคญัชีวติ
ความเป็นอยู ่และ
ประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

๓.เขา้ร่วม/จดักิจกรรม
ทางภาษาและวฒันธรรม
ตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 
วนัขอบคุณพระเจา้ วนัครีสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ 
วนัวาเลนไทน์ 

ต.๒.๑ ๑.เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ
และการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆของเจา้ของภาษากบัของไทย 

 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบั
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

๒.เปรียบเทียบและความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งชีวติความเป็นอยู่
และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 
และน าไปใชอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยู่
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
การน าวฒันธรรมของเจา้ของภาษาไปใช้ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลา 

ต.๓.๑ ๑.คน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ
เรียนรู้และน าเสนอดว้ย
การพดู/การเขียน 
 
 

 การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุปและการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

ต ๔.๑ ๑.ใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดข้ึน ในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

 การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม 

ต.๔.๒ ๑.ใชภ้าษาต่างประเทศ
ในการสืบคน้/คน้ควา้ 
รวบรวม และสรุป
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การ
คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๒.เผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน เช่น 
การท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน การท า
แผน่ปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน แนะน า
โรงเรียน การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน
เป็นภาษาองักฤษ 
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รายวชิาภาษาองักฤษ ๖ 
รหัสวชิา อ ๒๓๑๐๒     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต. ๑.๑ 
เขา้ใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 

๑.ปฏิบติัตาม ค าขอร้อง
ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น 
การท าอาหาร และ เคร่ืองด่ืม การประดิษฐ ์การใช้
ยา/สลากยา การบอกทิศทาง การใชอุ้ปกรณ์ 

- passive voice ท่ีใชใ้นโค่งสร้าง ประโยคง่ายๆ เช่น 
is/are + past participle 

- ค าสันธาน (conjunction) เช่น 
and/but/or/before/after etc. 

- ตวัเช่ือม (connective words) เช่น 
First…second….third……fourth….finally…..etc.          

๒.อ่านออกเสียงขอ้ความ 
ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 
 การใชพ้จนานุกรม 
 หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า 
- การออกเสียงเนน้หนกั-เบาในค า และกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่าในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใชค้วาม

เรียงรูปแบบต่างๆท่ีอ่าน ให้
สัมพนัธ์กบัประโยคและ
ขอ้ความท่ีฟังหรือ อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย 
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การช้ือ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา และ อาชีพ การ
เดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเป็นวง
ค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑๔๐๐-๑๕๕๐ ค า  

 การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์ส่ิงของ บุคคล 
สถานท่ีต่างๆ โยดใช ้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. 

 ๔.เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง 
ใจความส าคญับอก
รายละเอียดสนบัสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟังและอ่านส่ือประเภท
ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

 การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน จากส่ือ ส่ิงพิมพ ์
และส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนงัสือพิมพ์
วารสาร วทิย ุโทรทศัน์เวบ็ไชตบ์น
อินเทอร์เน็ต 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต.๑.๒ 
มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษา
ในการ
แลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีปะ
สิทธิภาพ 

๑.สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองต่างๆ 
ใกลต้วั และ สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั
อยา่งเหมาสม 
 
 

 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค/ขอ้ความ
ท่ีใชแ้นะน าตวัเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และ
ส านวนการตอบรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง  เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

 
๒.ใชค้  าขอร้อง ให้
ค  าแนะน า ค  าช้ีและ
ค าอธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีมี
ขั้นตอนชบัชอ้น 

๓.พดูและเขียนแสดงความ
ตอ้งการเสนอและใหค้วาม
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
 
  

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการเสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
Please…./….please./td like…./ 
I need…/may/can/could….?/yes…/ 
Please do./certainly. Yes. Of course./ 
Sure./go right ahead./need 
Some help?/what can I do to 
Help?/would you like any help?/ 
I’m afraid…./I’msrry,but…/sorry, but….etc. 

๔.พดูและเขียนเพื่อขอและ
ใหข้อ้มูลบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

 ค าศพัท ์ส านวนภาษาประโยค และขอ้ความท่ีใช้
ในการขอและใหข้อ้มูล  บรรยายและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ อ่าน 

 
๕.พดูและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ กิจกรรมต่างๆพร้อม
ทั้งเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น 
และใหเ้หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด 
เสียงดงั ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์สถานการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั เช่น 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  
 
 
 
 
 
 

Nice/very nice/well done!/ 
Congratulations. 
I like….because…/I love….because…/ 
I feel ….because…./I think…./ 
I believe…/I agree/disagree… 
I don’t believe…/I have no idea…./ 
Oh no! etc. 

ต.๑.๓  
น าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆดดย
การพดูและการ
เขียน 

๑.พดูและเขียนบรรยาย
เก่ียวกบัตนเองกิจวตั
ประจ าวนัประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟัง
เพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

๒.พดู/เขียนสรุปใจความ
ส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้
เร่ืองท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยูใ่นความสนใจของ
สังคม 

 การจบัใจความส าคญั / แก่นสาระการวเิคราะห์/
เร่ือง/เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง ดนตรี 

 

๓.พดู/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผล
ประกอบเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
และประสบการณ์และเหตุการณ์ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๒.๑ ๑.ใชภ้าษา  น ้าเสียง  และ
กิริยาท่าทางเหมาะสมกบั
บุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 การใชภ้าษา  น ้าเสียง  และกิริยาท่าทางใน
การสนทนาตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เช่น  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง  
การสัมผสัมือ  การโบกมือ  การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

๒.อธิบายเก่ียวกบัเทศกาล 
วนัส าคญัชีวิตความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคญัของเทศกาล วนั
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

๓.เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมตาม
ความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การ
เล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาท
สมมุติ วนัขอบคุณพระเจา้ วนัครีสตม์าส วนั
ข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

ต.๒.๑ ๑.เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ
และการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆของเจา้ของภาษากบัของไทย 

 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบั
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

๒.เปรียบเทียบและความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งชีวติความเป็นอยู่
และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย และ
น าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยู่
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
การน าวฒันธรรมของเจา้ของภาษาไปใช ้
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ต.๓.๑ ๑.คน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ
เรียนรู้และน าเสนอดว้ย
การพดู/การเขียน 
 
 
 
 

 การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุปและการ
น าเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

ต ๔.๑ ๑.ใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดข้ึน ในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

 การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม 

ต.๔.๒ ๑.ใชภ้าษาต่างประเทศ
ในการสืบคน้/คน้ควา้ 
รวบรวม และสรุป
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การ
คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๒.เผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน เช่น 
การท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน การท า
แผน่ปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน แนะน า
โรงเรียน การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน
เป็นภาษาองักฤษ 
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โครงสร้าง 
รายวชิาภาษาองักฤษ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ  รหัสวชิา  อ ๑๑๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ต ๑.๑  ป.๑/๒ 
 
           ป.๑/๓ 
ต. ๑.๒  ป.๑/๑ 
            ป.๑/๒ 
            ป.๑/๔ 
 
ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
 
 
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๑/๑ 

- ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษรและสระ และ
การสะกดค า 
- ค ากลุ่มค า และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา 
- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค  าศพัท ์ส านวน ภาษา และประโยคท่ีใช้
ในการขอและใหข้อ้มูล 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและบุคคลใกลต้วั 
- ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

My  Self ๖ ๑๕ 

๒ ต ๑.๑ ป.๑/๑ 
       ป.๑/๓ 
 
ต. ๑.๒ ป.๑/๑ 
ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
 
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๑/๑ 
 
ต ๑.๑   ป.๑/๒ 

- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค า กลุ่มค า และความหมายเก่ียวกบั
ครอบครัว 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการพดูขอโทษ 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัรูปร่างสัดส่วน 
- ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 
- ตวัอกัษร  เสียงอกัษรและสระ และการ
สะกด 

My Family ๖ ๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ  รหัสวชิา  อ ๑๑๑๐๑  ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ ต ๑.๑ ป.๑/๑ 
         ป.๑/๒ 
 
         ป.๑/๓ 
ต. ๑.๒ ป.๑/๑ 
           ป.๑/๒ 
ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
 
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๑  ป.๑/๑ 
 
ต ๔.๒  ป.๑/๑ 

- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ตวัอกัษรเสียงตวัอกัษรและสาระและการ
สะกดค า 
- ค  ากลุ่มค าและความหมายเก่ียวกบัโรงเรียน 
- ประโยคหรือขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง 
- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัจ านวน ๑-๒๐ 
- ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูในสถานการณ์
ง่ายๆ ในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวมค าศพัท์
ท่ีเก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

My  School ๘ ๒๐ 

๔ ต ๑.๑ ป.๑/๑ 
 
         ป.๑/๓ 
 
ต. ๑.๓ ป.๑/๑ 
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๑ ป.๑/๑ 
 
ต ๔.๒  ป.๑/๑ 

- ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษรและสาระ และการ
สะกดค า 
- ค  ากลุ่มค าและความหมายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 
- ค  าและประโยคท่ีใชเ้ก่ียวกบัสีและขนาด 
- ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาพ
ต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูในสถานการณ์
ง่ายๆในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวมค าศพัท์
ท่ีเก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

Around  Me ๖ ๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ  รหัสวชิา  อ ๑๑๑๐๑  ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ต ๑.๑ ป.๑/๒ 
          
         ป.๑/๓ 
 
ต. ๑.๒ ป.๑/๓ 
 
ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
 
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๑ ป.๑/๑ 
 
ต ๔.๒  ป.๑/๑ 

- ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษรและสาระและการ
สะกดค า 
- ค  า กลุ่มค าและความหมายเก่ียวกบัอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
- ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้อก
ความตอ้งการ 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัขนาดและต าแหน่งของ ส่ิงของ 
- ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาพ
ต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูในสถานการณ์
ง่ายๆในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

Food  and  
Drink 

๖ ๑๕ 

๖ ต ๒.๑  ป.๑/๑ 
          ป.๑/๒ 
 
          ป.๑/๓ 
ต. ๓.๒ ป.๑/๑ 
            
 

- วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- ค  าศพัทเ์ก่ียวกบั เทศกาลส าคญัของเจา้ของ
ภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 
- ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

Christmas’s 
Day 

๘ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ   รหัสวชิา  อ ๑๒๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ 
 

ล าดับที ่
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ต ๑.๑  ป.๒/๒ 
 
           ป.๒/๓ 
 
ต. ๑.๒  ป.๒/๑ 
            ป.๒/๒ 
            ป.๒/๔ 
 
ต ๑.๓  ป.๒/๑ 
 
 
ต ๒.๒  ป.๒/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๒/๑ 

- ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษรและสระ และ
การสะกดค า 
- ค ากลุ่มค า และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา 
- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค  าศพัท ์ส านวน ภาษา และประโยคท่ีใช้
ในขอและใหข้อ้มูล 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและบุคคลใกลต้วั 
- ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

In  My  
Class 

๗ ๒๐ 

๒ ต ๑.๑ ป.๒/๑ 
       ป.๒/๓ 
 
ต. ๑.๒ ป.๒/๑ 
ต ๑.๓  ป.๒/๑ 
 
ต ๒.๒  ป.๒/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๒/๑ 
 
ต ๑.๑   ป.๒/๒ 

- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค า กลุ่มค า และความหมายเก่ียวกบั
ครอบครัว 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการพดูขอโทษ 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัรูปร่างสัดส่วน 
- ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 
- ตวัอกัษร  เสียงอกัษรและสระ และการ
สะกดค าและประโยค 

My Family ๗ ๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ               รหัสวชิา  อ ๑๒๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ 

ล าดับที ่
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ ต ๑.๑ ป.๒/๑ 
         ป.๒/๒ 
 
         ป.๒/๓ 
ต. ๑.๒ ป.๒/๑ 
           ป.๒/๒ 
ต ๑.๓  ป.๒/๑ 
 
ต ๒.๒  ป.๒/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๒/๑ 
ต ๔.๑  ป.๒/๑ 
 
ต ๔.๒  ป.๒/๑ 

- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ตวัอกัษรเสียงตวัอกัษร สระ  การสะกดค า
และประโยค 
- ค  ากลุ่มค าและความหมายเก่ียวกบัโรงเรียน 
- ประโยคหรือขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง 
- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัจ านวน ๑-๒๐ 
- ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูในสถานการณ์
ง่ายๆ ในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

My  School ๗ ๒๐ 

๔ ต ๑.๑ ป.๒/๑ 
 
         ป.๒/๓ 
 
ต. ๑.๓ ป.๒/๑ 
ต ๒.๒  ป.๒/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๒/๑ 
 
ต ๔.๑ ป.๒/๑ 
 
ต ๔.๒  ป.๒/๑ 

- ตวัอกัษรเสียงตวัอกัษร สระ การสะกดค าและ
ประโยค 
- ค  ากลุ่มค าและความหมายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 
- ค  าและประโยคท่ีใชเ้ก่ียวกบัสีและขนาด 
- ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาพ
ต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูในสถานการณ์
ง่ายๆในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

Around  Me ๖ ๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิา ภาษาองักฤษ               รหัสวชิา  อ ๑๒๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ 
 

ล าดับที ่
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ต ๑.๑ ป.๒/๒ 
          
         ป.๒/๓ 
 
ต. ๑.๒ ป.๒/๓ 
 
ต ๑.๓  ป.๒/๑ 
 
ต ๒.๒  ป.๒/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๒/๑ 
 
ต ๔.๑ ป.๒/๑ 
 
ต ๔.๒  ป.๒/๑ 

- ตวัอกัษรเสียงตวัอกัษร  สระ  การสะกด
ค าและประโยค 
- ค  ากลุ่มค าและความหมายเก่ียวกบัอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
- ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใช้
บอกความตอ้งการ 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัขนาดและต าแหน่งของ สิงของ 
- ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาพ
ต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูในสถานการณ์
ง่ายๆในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

Food  and  
Drink 

๖ ๑๕ 

๖ ต ๒.๑  ป.๒/๑ 
          ป.๒/๒ 
 
          ป.๒/๓ 
ต. ๓.๒ ป.๒/๑ 
            
 

- วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- -ค าศพัทเ์ก่ียวกบั เทศกาลส าคญัของ

เจา้ของภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน 

Happy  
New  Year  

๗ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ      รหัสวชิา  อ ๑๓๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
 

ล าดับที ่
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ต ๑.๑  ป.๓/๓ 
ต. ๑.๒  ป.๓/๑ 
            ป.๓/๔ 
             
ต ๑.๓  ป.๓/๑ 

- กลุ่มค าเก่ียวกบัตนเอง 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย 
กล่าวลา 
- ค  าศพัท ์ส านวน ภาษา และ
ประโยคท่ีใชใ้นขอและใหข้อ้มูล 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
 

In  My  Class ๖ ๑๕ 

๒ ต ๑.๑ ป.๓/๑ 
 
         ป.๓/๓ 
         ป.๓/๔ 
 
ต. ๑.๒ ป.๓/๔ 
 
 
ต ๑.๓  ป.๓/๑ 
 
 

- ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว บทพดู
เขา้จงัหวะ และการสะกดค า 
- กลุ่มค าเก่ียวกบัตวัเอง 
- ประโยค บทสนทนา เพื่อใชใ้น
การตอบค าถาม 
- ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และ
ประโยคท่ีใชใ้นขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและเพื่อน 
-  ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง บุคคลใกลต้วั
และเร่ืองใกลต้วั  

My Family ๖ ๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ               รหัสวชิา  อ ๑๓๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับที ่
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ ต ๑.๑ ป.๓/๑ 
         ป.๓/๒ 
         ป.๓/๓ 
 
         ป.๓/๔ 
 
ต. ๑.๒ ป.๓/๑ 
           ป.๓/๒ 
           ป.๓/๔ 
 
 
 
ต ๑.๓  ป.๓/๑ 
 
 
ต ๒.๒  ป.๓/๑ 
 
ต ๓.๑  ป.๓/๑ 
ต ๔.๑  ป.๓/๑ 
ต ๔.๒  ป.๓/๑ 

- ค  าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้น
หอ้งเรียน 
- หลกัการอ่านออกเสียง 
- กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ 
และความหมายเก่ียวกบัโรงเรียน 
- ประโยค บทสนทนา ค าถามและ
ค าตอบ 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  
- ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยค
ท่ีใชบ้อกความตอ้งการ ท่ีใชข้อและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเพื่อน 
บุคคลใกลต้วัและเร่ืองใกลต้วั 
 
- ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า 
กลุ่มค า และประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดู 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
รวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจาก
ส่ือต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

At  School ๘ ๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ               รหัสวชิา  อ ๑๓๑๐๑        ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่ ๓ 

ล าดับที ่
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔ ต ๑.๑ ป.๓/๑ 
         ป.๓/๓ 
 
         ป.๓/๔ 
ต. ๑.๓ ป.๓/๑ 
 
           ป.๓/๒ 
 
ต ๓.๑  ป.๓/๑ 
 
ต ๔.๑ ป.๓/๑ 
 

- การอ่านออกเสียง 
-  กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ 
และความหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ประโยคค าถามและค าตอบ 
- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั 
- ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูใน
สถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดในห้องเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

Around  Us ๖ ๑๕ 

๕ ต ๑.๑ ป.๓/๒          
         ป.๓/๓ 
 
ต. ๑.๒ ป.๓/๓ 
           ป.๓/๔ 
           ป.๓/๕ 
ต ๓.๑  ป.๓/๑ 
 
ต ๔.๑ ป.๓/๑ 
 
ต ๔.๒  ป.๓/๑ 

- หลกัการอ่านออกเสียง 
-  กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ 
และความหมาย เก่ียวกบัอาหาร 
เคร่ืองด่ืม  
- ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ี
ใชบ้อกความตอ้งการ ท่ีขอและให้
ขอ้มูล ท่ีใชแ้สดงความรู้สึก 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟัง-พดูใน
สถานการณ์ง่ายๆ ในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

Food  and  
Drink 

๖ ๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ               รหัสวชิา  อ ๑๓๑๐๑        ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับที ่
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ต ๑.๑   ป.๓/๓ 
 
ต. ๑.๒   ป.๓/๕ 
ต  ๒.๑  ป.๓/๓ 
ต  ๓.๑ ป.๓/๑ 

-  กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์ 
และความหมาย เก่ียวกบันนัทนาการ 
- ค  า และประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก 
- กิจกรรมทางภาษา 
- ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

Free  Time ๔ ๑๐ 

๗ ต ๒.๑  ป.๓/๑ 
 
 
 
          ป.๓/๒ 
 
 
 
          ป.๓/๓ 
 
            
 

- มารยาทสังคม/วฒันธรรมของ
เจา้ของ 

ภาษา  เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การ
ใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดู การ
สัมผสั การโบกมือ ตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 
- ค  าศพัทท่ี์เก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั 
งานฉลอง และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษา ไดแ้ก่วนัคริสตม์าส วนั
ข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ เคร่ืองแต่ง
กาย อาหาร เคร่ืองด่ืม 
- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 
ท่ีเหมาะสมกบัวยั 

Valentine’s 
Day  

๔ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ   รหัสวชิา  อ ๑๔๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ต. ๑.๑ ป.๔/๓ 
ต. ๑.๑ ป.๔/๑ 
 
ต. ๑.๑ ป.๔/๔ 
 
ต. ๑.๒ ป.๔/๑ 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๓ 
 
ต. ๓.๑ ป.๔/๑ 
 
ต. ๔.๑ ป.๔/๑ 
 

- ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียวเก่ียวกบัตนเอง 
- ค าสั่ง ค  าขอร้องและค าแนะน า ท่ีใชใ้น

หอ้งเรียน 
- ประโยคบทสนทนาท่ีมีภาพประกอบ 

ใคร ท าอะไร 
- ค าศพัท ์ส านวนท่ีใชข้อและใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัตนเอง 
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชพ้ดูในการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
- คน้ควา้รวบรวมค าศพัท ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ใชภ้าษาในการฟังและพดู/อ่านใน 
       สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

All Abut Me 
- Parts of 

the body 
- Clothes 
- Abilities 

Daily 
activities 

๑๐ ๑๕ 

๒ ต.๑.๒ 
ต. ๑.๑ ป.๔/๑ 
 
ต. ๑.๒ ป.๔/๒ 
 
ต. ๑.๑ ป.๔/๒ 
 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๒ 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๒ 
 
 
ต. ๑.๑ ป.๔/๔ 

- ค  าสั่ง ค  าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียนและ
ค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือ 
ล าดบัขั้นตอนต่างๆ 
- ค  าสั่งค  าขอร้องและค าขออนุญาตท่ีใชใ้น
หอ้งเรียน 
- ค  า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความและการสะกด
ค า การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออก
เสียง 
- ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้นการพดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั 
- ค  ากลุ่มค าท่ีใชท่ี้มีความหมายสัมพนัธ์ของ
ส่ิงต่างๆใกลต้วัเช่นการระบุเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของภาพกบัค าหรือกลุ่มค า 
- ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมีภาพประกอบ 
- ค  าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง 

Things 
Around Me 

- Shape of  
toys 

- Shape of 
things 

- Colors of 
toys and 
things 

- Favorite 
things  

       and  
       colors. 

๑๐ ๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ         รหัสวชิา  อ ๑๔๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒
(ต่อ) 

ต. ๑.๒ ป.๔/๕ 
 
ต. ๑.๑ ป.๔/๓ 
ต. ๒.๑ ป.๔/๑ 
ต. ๓.๑ ป.๔/๑ 
 
ต. ๔.๒ ป.๔/๑ 
 
 
ต. ๔.๒ ป.๔/๑ 
 

- ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก เช่น ดี
ใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก 
- ค  าและประโยคเก่ียวกบัการ ช้ือ- ขาย 
-มารยาททางสังคม เช่น การขอบคุณ ขอโทษ 
- การแสดงสีหนา้ท่าทางประกอบ การแสดง
ความรู้สึกชอบหรือ ไม่ชอบ 
- การคน้ควา้ การรวบรวมและการน าเสนอ
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาในการฟังและพดู/อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
การใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือคน้และการ
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

   

๓ ต. ๑.๑ ป.๔/๑ 
ต. ๑.๑ ป.๔/๒ 
ต. ๑.๑ ป.๔/๓ 
 
ต. ๑.๑ ป.๔/๔ 
 
ต. ๑.๒ ป.๔/๑ 
ต. ๑.๒ ป.๔/๔ 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๑ 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๒ 
 
ต. ๓.๑ ป.๔/๑ 
 

- ค  าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค  า กลุ่มค า และขอ้ความ การใชพ้จนานุกรม 
- ค  า กลุ่มค า ประโยคเดียวเก่ียวกบัตนเองและ 
ครอบครัว 
- ประโยค ท่ีมีภาพประกอบเก่ียวกบัใครท า 
อะไร ท่ีไหน 
- ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าเพื่อนและบุคคลใกลต้วั 
- ค  าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบับุคคล 
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการพดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล 
- ค  ากลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ 
ใกลต้วั การระบุความสัมพนัธ์ของภาพกบัค า 
- การคน้ควา้รวบรวมและการน าเสนอค าศพัท์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

My House 
- Family 
named 
- Part of the 
house 
- Rooms in 
the house 
- Things in 
the house 
-House work 

๘ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ           รหัสวชิา  อ ๑๔๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ 

ล าดับที ่ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ (ต่อ) ต. ๔.๑ ป.๔/๑ 
 
ต. ๔.๒ ป.๔/๑ 
 

- การใชภ้าษาในการฟังและพดู-อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

- ใชภ้าษาต่างประเทศในการรวม
ค าศพัท ์

 

   

๔ ต. ๑.๑ ป.๔/๑ 
ต. ๑.๑ ป.๔/๒ 
ต. ๑.๑ ป.๔/๓ 
 
ต. ๑.๒ ป.๔/๕ 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๒ 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๓ 
 
ต. ๒.๑ ป.๔/๒ 
ต. ๓.๑ ป.๔/๑ 
 

- ค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
- ค าศพัท ์กลุ่มค า ประโยค การสะกด 
- ค าและกลุ่มค า ประโยค ท่ีเก่ียวกบัลม

ฟ้าอากาศ 
- ค าและประโยคท่ีในแสดงความชอบ

ไม่ชอบ 
- ค าและกลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์

ของส่ิงต่างๆใกลต้วั 
- ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความ

คิดเห็นต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั 
- ค าศพัทแ์ละขอ้มูลเก่ียวกบั ฤดูกาล 
- การคน้ควา้ การรวบรวมและการ

น าเสนอ 
- ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้อ่ืน 

How is the 
weather ? 

๑. Weather 
- Asking and 
talking about 
the weather 
๒. Seasons 
and months 
 - Giving 
inform motion 
of seasons and 
state of 
weather 
๓. Reasons  
- Expressing 
like and 
dislike and 
giving reasons 
๔. Activities 
- Asking about 
activities. 

๘ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ               รหัสวชิา  อ ๑๔๑๐๑        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ 
ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ต. ๑.๑ ป.๔/๒ 
ต. ๑.๑ ป.๔/๓ 
 
ต. ๑.๒ ป.๔/๕ 
 
ต. ๒.๑ ป.๔/๒ 
 
ต. ๑.๓ ป.๔/๑ 
 
ต. ๓.๑ ป.๔/๑ 
 
 
ต. ๔.๑ ป.๔/๑ 
 

- ค  าประโยค ขอ้ความ บทพดู การสะกดค า 
- ค  ากลุ่มค าเก่ียวกบั ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและ
นนัทนาการ 
- ค  าและประโยคท่ีแสดง ความรู้สึกดีใจ 
เสียใจ ชอบไม่ชอบ รักไม่รัก 
- ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั ชีวติ 
ความเป็นอยู ่ของเจา้ของภาษา 
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการพดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบั เร่ืองใกลต้วั ช่ือ สี ขนาด 
- คน้ควา้ รวบรวมและการน าเสนอค าศพัท์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (การงาน
และเทคโนโลย ี) 
- การใชภ้าษาในการฟังพดู/อ่านใน 
  สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

Plants, Flowers, Fruits 
, and Vegetable 

๑.Parts of trees 
- Identifying and 
describing parts of trees 
๒. Kinds flowers, fruit 
and vegetables 
- Names - Colors 
๓. Talking about 
sequences 
- First, next, then finally 
๔. Materials 
- Making garland: thread 
paper needles etc. 

๘ ๑๐ 

๖ ต.๑.๑ ป.๔/๒ 
ต.๑.๑ ป.๔/๓ 
 
 
ต.๑.๓ ป.๔/๑ 
          ป.๔/๒ 
          ป.๔/๓ 
 
ต.๒.๑ ป.๔/๑ 
ต.๓.๑ ป.๔/๑ 
 
 
ต.๔.๒ ป.๔/๑ 
 

- ค  ากลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ การสะกดค า 
- การใชพ้จนานุกรม การอ่านออกเสียง 
- ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัสัตว ์(ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม 
นามธรรม) 
- ประโยคและขอ้ความเก่ียวกบัสัตวต่์างๆ 
- ค  าท่ีเช่ือมโยงกบัภาพท่ีสัมพนัธ์กนั 
- พดูประโยคท่ีใชแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สัตวต่์างๆ 
- มารยาทการพดูเก่ียวกบัการแสดงความ
คิดเห็น 
- คน้ควา้และรวบรวมค าศพัทเ์ก่ียวกบัสัตว ์
  และลูกสัตว ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
- ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และ
รวบรวมค าศพัทเ์ก่ียวกบัสัตวต่์างๆจากส่ือ 

On the farm 
- Identifying and 
describing animals 
- What animals can do 
- Naming parts of 
animals bodies end baby 
animals. 
- Animal actions.  
- Adhesive , action 
verbs. 

๑๐ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ               รหัสวชิา  อ ๑๔๑๐๑        ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่ ๔ 
ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๗ ต.๑.๑   ป.๔/๑ 
            ป.๔/๒ 
 
            ป.๔/๓ 
            ป.๔/๔ 
ต.๑.๒   ป.๔/๔ 
            ป.๔/๕ 
 
ต.๑.๓   ป.๔/๑  
            
            ป.๔/๒ 
ต.๒.๑   ป.๔/๓ 
ต.๓.๑   ป.๔/๑ 
 

- ค  าแนะน าขั้นตอนในการท าส่ิงต่างๆ  
- อ่านค า กลุ่มค า ประโยคเก่ียวกบักีฬา และ
เกม การสะกดค า การใชพ้จนานุกรม 
- ค  าและภาพกีฬา เกมท่ีสัมพนัธ์กนั 
- ถามและตอบเก่ียวกบัเร่ืองกีฬาและเกม 
- พดูและเขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบักีฬาและเกม 
- ค  าและประโยคแสดงความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบท าไดห้รือท าไม่ได ้
- พดู-เขียน ประโยคในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
กีฬาและเกม 
- วาดภาพพดูเช่ือโยงเก่ียวกบักีฬาและเกม 
-กิจกรรมภาษาในการเล่นเกม ร้องเพลง 
- การคน้ควา้รวบรวมและน าเสนอค าศพัท ์
เก่ียวกบักีฬาและเกมท่ีเก่ียวกบักลุ่มสาระ        
สุขศึกษาและพลศึกษา 

Sports and Games 
๑. Talking about sports 
and games 
-  names of sports and 
games 
๒. Giving facts and 
information 
- cam/can’t do 
- do/don’t do 
- Like/don’t like 
๓.Asking for 
information 
๔.Telling how to make 
something 
- making jigsaw puzzle 

๑๐ ๑๐ 

๘ ต.๑.๑   ป.๔/๑ 
 
            ป.๔/๒  
 
            ป.๔/๓ 
 
ต.๑.๒   ป.๔/๔ 
 
ต.๑.๓   ป.๔/๒ 
 
ต.๒.๑   ป.๔/๒ 
 
            ป.๔/๓ 

- ค  าแนะน าในการบอกสถานท่ีตั้ง การ 
   เดินทาง ไปสถานท่ีต่างๆ 
-  ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆท่ีเป็น 
    ค  าศพัทท์ัว่ไป 
- รูปภาพและค าศพัทท่ี์สัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั 
    สถานท่ีต่างๆ 
- พดูและเขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี 
   ต่างๆในทอ้งถ่ิน 
- วาดภาพและพดูเก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆ ใน 
   ทอ้งถ่ิน 
-  ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั/อาหาร 
 เก่ียวกบัทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ กบัเจา้ของภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาเก่ียวกบัวนัส าคญัต่างๆ 
ของเจา้ของภาษา เป็น คริสตม์าส ปีใหม่ 

My Hometown 
- Telling about places in 
hometown 
- Telling about important 
places in Thailand 
- Naming of places 
- comparing city life and 
country life. 
- Telling direction : in on 
at near next to 
- Identifying the name of 
provinces in Thailand 
- There is - There are 

๑๐ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๔๑๐๑        ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่ ๔ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๘
(ต่อ) 

ต.๒.๒   ป.๔/๒ 
 
 
ต.๒.๑  ป.๔/๑ 
 
ต.๔.๑  ป.๔/๑ 
 
ต.๔.๒  ป.๔/๑ 
 

- ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาล
งานฉลองและวฒันธรรม ระหวา่งเจา้ของภาษากบั
ของไทย 
- คน้ควา้และรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน(สังคมศึกษาฯ) 
- การใชภ้าษาในการฟัง  พดู อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน 
- ใชภ้าษาในการส่ือคน้ และการรวบรวมค าศพัท ์
จาก ส่ือ ต่างๆ เช่น internet  แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

   

๙  -  การอ่านค าศพัท ์กลุ่มค า ประโยค เก่ียวกบั ลม ฟ้า
อากาศ สภาพธรรมชาติต่างๆ 
-   การถามตอบ เก่ียวกบัธรรมชาติรอบตวั 
-  พดูและเขียนโตต้อบเก่ียวกบัธรรมชาติใกลต้วั 
- พดูและเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัธรรมชาติ 
-  พดูเขียนประโยค แสดงส่ิงท่ีควรท า และ ไม่ควร
ท า จะท าและจะไม่ท า 
-   ค  าศพัท ์ขอ้ความ เก่ียวกบั ธรรมชาติต่างๆ  
-   วาดภาพหรือพูด ทีเช่ือโยงกบัค าศพัทเ์ก่ียวกบั
ธรรมชาติ  
-   พดูแสดงความคิด เห็น ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า 
- ร่วมกิจกรรมทางภาษา  เช่นการร้องเพลง การเล่า
นิทาน การเล่นเกม และการเขา้ค่ายการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-   คน้ควา้รวบรวมค าศพัทเ์ก่ียวกบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 
-   ใชภ้าษาในการฟัง พดู อ่าน และเขียน ใน 
     สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในห้องเรียน 
-   การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และ
รวบรวมค าศพัทเ์ก่ียวกบัธรรมชาติ จากส่ือ  internet 

On the Beach 
-   Place and 
things 
-  Whether 
and nature 
-  What we 
should do? 
-  What we  
will do ? 

๖ ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ 
 
 
 
 

ต. ๑.๑  ป.๕/๑  
 
 
 
 
 
ต.๑.๒  ป.๕/๑  
 
 
 
 
ต.๔.๑  ป.๕/๑  

ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ภาษาท่าทาง 
และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ 

- ค าสั่ง เช่น Look at the… 
- ค าขอร้อง เช่น Could you help me, please ? 
- ค าแนะน า เช่น   
        You should…... every day 

บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย 

- Good morning / Good afternoon 
- Goodbye 
- Thank you. 

การใชภ้าษาในการฟัง พดู อ่าน เขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน และ
สถานศึกษา 
 Talking about things , school subjects, places 

and the alphabets 
 What’s this/that ?  It’s a….. 
 There is…../There are……. 

 Talking about possession 
 Whose..? It’s mine 

They ‘re theirs. 
 Talking about sports 

 Do /does….? 
 He likes…./he doesn’t like 
 What sport do you like ? I like…. 

 Describing daily routine 
 I / We / they get up at…… 
 He / She gets up at…… 

My  School ๗ 
 
 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒ 
 
 

ต ๑.๒ 
ป.๕/๑ พดู 
เขียน
โตต้อบใน
การส่ือสาร
ระหวา่ง
บุคคล 
 
 
 
 
 
ป .๕/๔  
พดู/เขียน
เพื่อขอ และ 
ใหข้อ้มูล 
เก่ียวกบั
ตนเอง เพื่อ 
คอรบครัว 
และเร่ือง
ใกลต้วั 

 บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพดูแทรก อยา่งสุภาพ ประโยค/ 
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน และบุคคล ใกลต้วั 
และส านวนการตอบรับ 

- Good morning / good afternoon/ Hi/ Hello, I am 
sorry.  

       How are you ? I’m fine. 
         Thank you. 
         Nice to see you.  
         Good bye. 
         You’re welcome. 
         It’s  O.K. 
 ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชข้อ และให้

ขอ้มูล เก่ียวกบัตนเอง เพื่อ ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั 
* Talking about 

- members of family 
- family tree 
- family relationship 
- characteristics 
- occupations 
- age 

* Talking about family and occupations 
- What is she / he ? 
- He / She is a  ( อาชีพ) 

 Describing family 
- Who is he ? he is…. 
- Are you….? 
       Yes, I am 

    No ,I’m not. 

My Family ๙ 
 

๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ 
 
 

ต .๑.๑ 
ป.๕/๒ อ่าน
ออกเสียง 
ประโยค 
ขอ้ความ และ
บทกลอน 
สั้นๆ ถูกตอ้ง
ตามหลกัการ
อ่าน 
ต ๑.๒ 
ป.๕/๔ พดู
เขียนเพื่อขอ
และใหข้อ้มูล
เก่ียวกบั
ตนเอง เพื่อ 
ครอบครัว 
และเร่ืองใกล้
ตวั 

 อ่านประโยค ขอ้ความ และบทกลอน 
     การใชพ้จนานุกรม 
 หลกัการออกเสียง 
     การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและ พยญัชนะ
ทา้ยค า 
     การออกเสียง เนน้ หนกั – เบา ในค าและ 
กลุ่มค า 
     การออกเสียงตามระดบัเสียง- สูงต ่าใน
ประโยค 
     การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ 
     การออกเสียงบทกลอนตามจงัหวะ     
 ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชข้อ

และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 

 Describing people ‘s description 
- What is he /she look like? 

She has long hair. 
 Giving personal identification 

- I am from America. 
- She is from…… 
- Where does she live ? 

                She lives in…. 
- Where do you live ? 

         I live in…. 
         I like to swim. 

            She likes to swim 
 Talking about occupations 

- I want to be a teacher 
- She wants to be a nurse. 

My Friends ๙ 
 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔ 
 
 
 

ต ๑.๓ 
ป.๕/๑ พดู
เขียนใหข้อ้มูล
เก่ียวกบั
ตนเอง และ
เร่ืองใกลต้วั 
 
 
 
ต. ๑.๑  
ป.๕/๑ ปฏิบติั
ตามค าสั่ง ค  า
ขอ ร้องและ
ค าแนะน า
ง่ายๆท่ีฟังและ
อ่าน 
 
ต ๒.๑ 
ป.๕/๑  ใช้
ถอ้ยค า 
น ้าเสียง และ
กิริยาท่าทาง 
อยา่ง สุขภาพ 
ตามมารยาท
สังคม และ
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา 

 ประโยคขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบับุคคล สัตว ์สถานท่ี และ กิจกรรม
ต่างๆ เช่น ขอ้มูล ส่วนบุคคล เร่ือง ต่างๆ 
ใกลต้วั ล าดบัท่ี วนั เดือน ปี ฤดูกาล สภาพ
ดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก สี ขนาด 
รูปร่าง ต าแหน่งของส่ิง ต่างๆ 

 เคร่ืองหมาย วรรคตอน 
    Counting up  ordinal number 

- ๑st – ๓๑st  
 ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียนภา

ท่าทางและค าแนะน าในการเล่นเกมการ
วาดภาพ 

- look at / here, over there read and draw. 
/ put a/an …… in/ on / under 

- Don’t go over there 
         talking about calendar 

- day, date, month, year 
 

 ใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง และกิริยาท่าทางตาม
มารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา เช่น การขอบคุณ ขอทา การสัมผสั
มือ การโบกมือ การกล่าวอวยพร 

   - talking about public holidays, festival  and            
birthday 
 

All  the year 
 

๙ 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 ต. ๑.๑  
ป.๕/๓ ระบุวาด
ภาพสัญลกัษณ์
เคร่ืองหมายตรง
ตามความ
เหมาะสมของ
ประโยค และ 
ขอ้ความสั้นๆ ท่ี
ฟัง หรือ อ่าน 

 กลุ่มค า ประโยคผสม ขอ้ความ 
สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และ
ความหมายเก่ียวกบั ลมฟ้าอากาศ 

    - asking / talking about weather, 
weather forecast ,seasons ,climate, 
temperature and clothes 

   

๕ 
 
 
 

ต ๑.๒ 
ป.๕/๑  พดู / 
เขียนโตต้อบ
ระหวา่งบุคคล 
 
 
 
 
 
ป.๕/๕  พดูเขียน
แสดงความรู้สึก 
ของ ตนเอง
เก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ ใกลต้วั
และกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้ง
ใหเ้หตุผล สั้นๆ 
ประกอบ 
 

 บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าว
ลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ  

- Hi / Hello 
- Good  morning . / Good afternoon 
- How are you ?  
        I’m fine.  Thank you. 
- Excuse  me. 
- That]s good. 

 ค าและประโยค ท่ีใชแ้สดงความรู้สึก 
และ การใหเ้หตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ 
ดีใจ เสียใจ มีความสุข 

- I / you / they / we like…. 
- He / she likes……because….. 
 
 
 
 

Animals 
 

๙ 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 ต ๑.๓  
ป.๕/๑ พดู/เขียน 
ให ้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ือง
ใกลต้วั 

 ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูล 
เก่ียวกบับุคคล สัตว ์สถานท่ีและกิจกรรม
ต่างๆ 

- talking about animals (wild animals sea 
animals) 
comparing  the  appearance of animals ….is / 
are  smaller,/ bigger  than….. 

   

๖ 
 
 

ต ๑.๓ 
ป.๕/๑  พดู / เขียน
เก่ียวกบัตนเอง
และเร่ืองใกลต้วั 
 
 
 
 
 
ต ๒.๒ 
ป.๕/๒  บอกความ
เหมือนความ
แตกต่างระหวา่ง
เทศกาล และงาน
ฉลองของเจา้ของ
ภาษาของไทย 
ต ๑.๑ 
ป.๕/๑ ปฏิบติัตาม
ค าสั่ง ค  าขอร้อง 
และค าแนะน า
ง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 

 
 ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูล 

เก่ียวกบั บุคคล สัตว ์สถานท่ี และ กิจกรรม
ต่างๆ ต าแหน่งของส่ือต่างๆ 

 เคร่ืองหมายวรรคตอน 
- talking about location of the country and 

province 
- talking about interesting places and 

transport 
 ความเหมือน / ความแตกต่างระหวา่ง

เทศกาลและงานฉลองของเจา้ของภากบัของ
ไทย 

- talking about holiday , festival and 
celebration  เช่น Songkran day,  loy 
Kratong festival , Thai games 

 
 
 talking about Thai food 

- Som tam. / Tom yam kung 
 

 

 
My 

Country 
 

 
๙ 

 

 
๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๗ 
 
 
 

ต ๑.๑ 
ป.๕/๓  ระบุ/วาดภาพ 
สัญลกัษณ์ หรือ
เคร่ืองหมายตาม
ความหมายของ
ประโยคและขอ้ความ
สั้นๆ ท่ีฟัง หรือ อ่าน 
 
 
 
 
ต ๓.๑ 
ป. ๕/๑  คน้ควา้ 
รวบรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และน า 
เสนอ ดว้ยการพดู / 
การเขียน 

 กลุ่มค า ประโยคผสม ขอ้ความ สัญลกัษณ์
เคร่ืองหมาย และความหมายเก่ียวกบัคน
เอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม 

- Talking and asking about vehicles 
(ยานพาหนะ) and transportation 

- Talking about signs and giving 
meaning of each sign 

- Talking about telephone , card le titer , 
address , message 

- Telling directing                                        
Go  straight, Turn left ,      Go to…… 

 
 การคน้ควา้ การรวบรวม และการน าเสนอ 

ค าศพัท ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

Traveling 
 
 

๙ 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๘ 
 
 
 

ต ๑.๑ 
ป.๕/๔  บอก
ใจความส าคญั 
และ ตอบค าถาม
จากการฟัง และ
การอ่านบท
สนทนา และ
นิทานง่ายๆ หรือ 
เร่ืองสั้น 
 
 
 
 
ต ๓.๑ 
ป.๕/๑ คน้ควา้ 
รวบรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้
อ่ืน และน าเสนอ 
ดว้ยการ พดู / การ
เขียน 

 ประโยค บทสนทนา เร่ืองสั่นๆ ค าถาม
เก่ียวกบัใจความส าคญั ของเร่ือง เช่น ใคร
ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 

- Who is…..? She is……… 
- What….?It is……. 
- Where….? They are………. 
- Which…….is from………….? 

 
 Talking about parts of the plant and plant 
 Talking about actions 

- What is she doing ? 
 

 
 การคน้ควา้ การรวบรวมและการน าเสนอ 

ค าศพัทเ์ก่ียวกบักลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

Beauty and 
Healthy 
 

๙ 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๙ 
 
 
 

ต ๒.๑ 
ป.๕/๑  ใชถ้อ้ยค า 
น ้าเสียง และกริยา
ท่าทางตาม
มารยาทสังคม 
และวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา 
 
ป. ๕/๓ เขา้ร่วม
วฒันธรรมทาง
ภาษา และ
วฒันธรรมตาม
ความสนใจ 
 
 
 
 

 พดูขอบคุณ กล่าวลา ขอโทษ 
- Thank you. / Good bye  
- I’m sorry. 

 
 Talking about things for the party 
 
 
 
 
 Talking about birthday party 

- การร้องเพลง การกล่าว ลา 
 
 Talking about activities at the party 

At  the  
Party 

 
 

๙ 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑. ต.๑.๑ ป.๖/๓ 

ต.๑.๒ ป.๖/๑ 

ต.๑.๒ ป.๖/๒ 

ต.๑.๒ ป.๖/๔ 
 

ต.๑.๓ ป.๖/๑ 
 

ต.๑.๑ ป.๖/๔ 

- ค  ากลุ่มค าและความหมายเก่ียวกบัตนเอง 

- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา 

- ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 

- ค  าศพัท ์ส านวนภาษาและประโยคท่ีใชข้อ
และใหข้อ้มูล 

- ค  าและประโยคท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั 

- ถาม ตอบค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญั 

My Story ๖ ๑๐ 

๒. ต.๑.๑ ป.๖/๑ 

ต.๑.๑ ป.๖/๒ 

ต.๑.๑ ป.๖/๓ 
 

ต๑.๑ ป.๖/๔ 
 

ต.๑.๒ ป.๖/๑ 

ต.๑.๒ ป.๖/๓ 
 

ต.๓.๑ ป.๖/๑ 

ต.๑.๓ ป.๖/๒ 

ต.๒.๑ ป.๖/๑ 

-ค าสั่ง ค  าขอร้องและค าแนะน า 

-อ่านออกเสียงความ การใชพ้จนานุกรม 

- ค  า ขอ้ความเก่ียวกบัอาหาร เคร่ืองด่ืมในการ
ช้ือขายสินคา้ 

- เขา้ใจประโยค บทสนทนา ถาม-ตอบ ซ้ือ-
ขายสินคา้ 

- บทสนทนาในการทกัทาย กล่าวลา 

- ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชน้อก
ความตอ้งการ และขอความช่วยเหลือ 

-ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

- วาดภาพจากขอ้มูลท่ีฟังและอ่าน 

-ใชถ้อ้ยค าน ้าเสียง และ กิริยาท่าทาง ตาม
มารยาทสังคม และวฒันธรรมเจา้ของภาษา 

Going 
Shopping 

๘ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ ต.๑.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๒ 
ต.๑.๑ ป.๖/๓ 
 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๕ 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 

-  ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าการ
วาดภาพ การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
- ขอ้ความ  และบทกลอน การใชพ้จนานุกรม 
- ประโยคหรือขอ้ความ สัญลกัษณ์เคร่ืองหมาย
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ 
- ประโยค บทสนทนา เร่ืองเล่า ค  าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง 
- ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและใหเ้หตุผล
ประกอบ 
- ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

Eat  Well 
and 

Good 
Health 

๘ ๑๐ 

๔ ต.๑.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๒ 
ต.๑.๑ ป.๖/๓ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๔ 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๒ 
 
ต.๒.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๒.๑ ป.๖/๓ 
ต.๒.๒ ป.๖/๑ 
 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 

- ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการ
เล่นเกม วาดภาพ 
- ขอ้ความ การใชพ้จนานุกรม 
-ประโยค หรือขอ้ความ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม 
- ประโยค บทสนทนา หรือเร่ืองเล่า ค  าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง 
- ค  าศพัท ์ส านวนภาษาและประโยคท่ีขอและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และเร่ืองใกลต้วั 
- ค  า กลุ่มค าและประโยคท่ีมีความหมายสัมพนัธ์ตน้
ภาพ แผนผงั แผนภูมิ และตาราง 
- การใชถ้อ้ยค าน ้าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาท
สังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภา 
-กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 
-ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆของเจา้ของภาษากบัภาษาไทย 
- การคน้ควา้ รวบรวม และการน าเสนอ ค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

Animals ๘ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ต.๑.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๒ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๓ 
 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๑ 
 
 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๓ 
 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๕ 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๑ 
 
 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๒ 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๓ 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 
ต.๔.๑ ป.๖/๑ และ 
ต.๔.๒ ป.๖/๑ 

- ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ภาท่าทางและ ค าแนะน าใน
การเล่นเกม การวาดภาพ 

-ขอ้ความ การใชพ้จนานุกรม 

หลกัการอ่านออกเสียง 

-ประโยค หรือขอ้ความ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม และ ลมฟ้าอากาศ 

- ประโยค บทสนทนา นิทานหรือเร่ือง เล่า 
ค  าถาม เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง 

- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย ชมเชย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอยา่งสุภาพ/
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนัเองเพื่อนและบุคคลใกล้
ตวั และส านวนการตอบรับ 

- ค  าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้อก
ความตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 

- ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและการให้
เหตุผลประกอบ 

- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั เช่น วดัเดือนปี 
ฤดูกาล เวลา กิจกรรมท่ีท า สีขนาด รูปทรง  
ต าแหน่งของส่ิงของต่างๆ ทิศทางง่ายๆ สภาพดิน 
ฟ้าอากาศ 

- ค  ากลุ่มค าและประโยคท่ีมีความหมายสัมพนัธ์
กบัภาพและตาราง 

- ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น 

-การคน้ ควา้ การรวบรวมและการน าเสนอ
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

The 
Environment 

๑๐ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ต.๑.๑ ป.๖/๑ 
ต.๑.๑ ป.๖/๒ 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๑ 
 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๓ 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๔.๑ ป.๖/๑ 
ต.๔.๒ ป.๖/๑ 

- ค  าสั่ง ค  าขอร้อง และค าแนะน า 
-ขอ้ความ 
-ประโยค บทสนทนา ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญั
ของเร่ือง 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย ประโยค/ขอ้ความท่ีใช้
แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และส านวนการ
ตอบรับ 
- พดู/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
- การคน้ควา้ การรวบรวมและการน าเสนอค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
-การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และการรวบรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ 

Our 
Neighbors 

๘ ๑๐ 

๗ ต.๑.๑ ป.๖/๑ 
ต.๑.๑ ป.๖/๒ 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
ต.๒.๑ ป.๖/๓ 
ต.๒.๒ ป.๖/๑ 
 
 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๔.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๔.๒ ป.๖/๑ 

- ค าสั่ง ค  าแนะน า การวาดภาพ 
- ขอ้ความ นิทาน การใชพ้จนานุกรม 
- ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเร่ืองเล่า ค  าถาม

เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง 
- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 
- ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออก

เสียงประโยคชนิดต่างๆของเจา้ของภาษากบัของ
ไทย 

- การคน้ควา้ การ รวบรวม และการน าเสนอค าศพัท์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในหอ้งเรียน และสถานศึกษา 

- การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ และการ 
- รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

Good 
Friends 

๘ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๘. ต.๑.๑ ป.๖/๒ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๓ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๑ 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๒ 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๓ 
ต.๒.๒ ป.๖/๑ 
 
 
 
 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๔.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๔.๒ ป.๖/๑ 

- ขอ้ความ การใชพ้จนานุกรม และหลกัการอ่าน
ออกเสียง 
- ประโยค หรือขอ้ความ สัญลกัษณ์ และ
ความหมายเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 
- ประโยค บทสนทนา หรือเร่ืองเล่าค าถาม
เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งงไร 
- ประโยค และขอ้ความท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบั 
บุคคล และเร่ืองต่างๆ 
- ค  ากลุ่มค าและประโยคท่ีมีความหมาย สัมพนัธ์
กบัภาพ 
-ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น 
-ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆของภาษากบัของไทย 
- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค า
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
-การคน้ควา้การรวบรวมค าศพัท ์การน าเสนอ
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
-การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน และสถานศึกษา 
-การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ และการ 
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

Great 
Person 

๘ ๑๐ 

 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

139 

โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๙. ต.๑.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๓ 
 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๑ 
ต.๑.๓ ป.๖/๑ 
 
๙.๑.๓ x.๖/๒ 
 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 
 
 
ต.๔.๑ ป.๖/๑ 
 
ค.๔.๒ ป.๖/๑ 
 
 
 
 

- ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง ค าแนะน าในการ
เล่นเกม การวาดภาพ 
- ประโยค หรือขอ้ความ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ส่ิงแวดลอ้ม เวลา
วา่ง และนนัทนาการ 
- ประโยค บทสนทนา เร่ืองเล่า ค  าถาม 

เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง 
- บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย ขอบคุณ 
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั 
- ค ากลุ่มค า ประโยค ท่ีมีความหมาย สัมพนัธ์

กบัภาพ แผนผงั แผนภูมิ และตาราง 
- ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออก

เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบั
ของไทย 

- การคน้ควา้ การรวบรวม และการน าเสนอ
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และ
การรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

My 
Holidays 

๘ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ    รหัสวชิา  อ ๑๕๑๐๑          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๐. ต.๑.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๒ 
 
ต.๑.๑ ป.๖/๔ 
 
 
ต.๑.๒ ป.๖/๕ 
 
ต.๑.๓ ป.๖/๓ 
ต.๒.๑ ป.๖/๒ 
 
 
 
ต.๒.๑ ป.๖/๓ 
 
 
ต.๓.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๔.๑ ป.๖/๑ 
 
ต.๔.๒ ป.๖/๑ 

- ค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน า
ในการเล่นเกม การวาดภาพ และการ
ประดิษฐ์ 

- ขอ้ความ และบทกลอน การใชพ้จนานุกรม 
หลกัการอ่านออกเสียง 

- ประโยค บทสนทนา เร่ืองเล่า ค  าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม 

- ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและการ
ใหเ้หตุผลประกอบ 

- ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น 
- ขอ้มูลและความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั 

งานฉลอง และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของ
ภาษา เช่น วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนั วา
เลนไทน์ 

- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การ
เล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส วนัวาเลน
ไทน์ 

- การคน้ควา้ การรวบรวม และการน าเสนอ 
ค าศพัท ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน และสถานศึกษา 

- การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และ
การรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจาก
ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

Important 
Days 

Festival 

๘ ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๑   รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๑   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑ 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
๔ 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 

ต. ๑.๑ ม.๑/๑ 
 
ต. ๑.๑ ม.๑/๒ 
 
 
ต. ๑.๑ ม.๑/๓ 
 
ต. ๑.๑ ม.๑/๔ 
 
 
 
ต. ๑.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
ต. ๔.๑  ม.๑/๑ 
 
 
 

- ค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และ 
 ค  าช้ีแจง 
- ขอ้ความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง  
การใชพ้จนานุกรม   หลกัการอ่าน
ออกเสียง  
- ประโยค หรือขอ้ความ และ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง  เพื่อน 

- บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และ
เร่ืองจากส่ือประเภทต่างๆ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุโทรทศัน์ 
เวบ็ไซด ์ 
- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล เช่น การทกัทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน 
ประโยค/ขอ้ความ   ท่ีใชแ้นะน าตนเอง  
เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และส านวน
การตอบรับ  การแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  
- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา 

๑.  Friends 
 

๑๕ ๒๕ 

๗ ต. ๑.๑ ม.๑/๔ 
 
 
 

- บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และ
เร่ืองจากส่ือประเภทต่างๆ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุโทรทศัน์ 
เวบ็ไซด ์ 

๒. Home ๑๕ ๒๕ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๑   รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๑   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 

๑๐ 
 

๑๑ 

ต. ๑.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒  ม.๑/๔ 
 
 
 
ต. ๑.๓  ม.๑/๑ 
 
ต. ๒.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 
 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล เช่น การทกัทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน 
ประโยค/ขอ้ความ   ท่ีใชแ้นะน าตนเอง  
เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และส านวน
การตอบรับ  การแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 
- ค าศพัท ์ ส านวน ประโยค และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการขอและใหข้อ้มูล 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังหรืออ่าน   
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการ
บรรยายเก่ียวกบัตนเอง   เพื่อน 
- ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่ง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการ
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

๒. Home (ต่อ)   

๑๒ ต. ๑.๑ ม.๑/๔ 
 
 
 

- บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และ
เร่ืองจากส่ือประเภทต่างๆ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุโทรทศัน์ 
เวบ็ไซด ์ 

๓. Free Times ๑๕ ๒๕ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๑   รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
 

ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑๓ 
๑๔ 

 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 

๑๗ 

ต. ๑.๒  ม.๑/๒ 
ต. ๑.๒  ม.๑/๓ 
 
 
ต. ๑.๒  ม.๑/๕ 
 
 
 
ต. ๒.๒  ม.๑/๒ 
 
 
 
ต. ๔.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง 
- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหค้วามช่วยเหลือ   
- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และใหเ้หตุผลประกอบ  
จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวติประจ าวนั  
- ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งเทศกาลงานฉลอง  วนัส าคญั 
และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา
กบัของไทย 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สืบคน้/การคน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๓. Free Times 
(ต่อ) 

  

๑๘ ต. ๑.๒  ม.๑/๑ 
 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล เช่น การทกัทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน 
ประโยค/ขอ้ความ   ท่ีใชแ้นะน าตนเอง  
เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และส านวน
การตอบรับ  การแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 
 

๔. Special Days ๑๕ ๒๕ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ ๑   รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๑   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑๙ 
 
 
 

๒๐ 
 
 

๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 
 

๒๓ 
 
 
 
 
 

๒๔ 

ต. ๑.๓  ม.๑/๒ 
 
 
 
ต. ๑.๓  ม.๑/๓ 
 
 
ต.๒.๑  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.๒.๑  ม.๑/๒ 
 
ต.๒.๑  ม.๑/๓ 
 
 
 
 
 
ต. ๓.๑  ม.๑/๑ 
 
 

-การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระ การ
วเิคราะห์ความเร่ือง/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่น
ความสนใจ เช่น ประสบการณ์ 
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
- การแสดงความคิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบเก่ียวกบักิจกรรมหรือ
เร่ืองต่าง  ๆใกลต้วั 
- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   
การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ   การพดู
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ 
การโบกมือ   การแสดงความรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    
- ความเป็นมาและความส าคญัของ
เทศกาล วนัส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ  วนัขอบคุณ
พระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่   
วนัวาเลนไทน์     

- การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

๔. Special Days 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๒      รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๒     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
๔ 

ต.๑.๑  ม.๑/๔ 
 
 
 
ต.๑.๒  ม.๑/๕ 
 
 
ต.๑.๓  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
ต.๔.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 

- บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และเร่ืองจาก
ส่ือประเภทต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร 
วทิย ุโทรทศัน์ เวบ็ไซด ์ 
- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และใหเ้หตุผลประกอบ  จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวนั  
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการบรรยาย
เก่ียวกบั กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์  
ส่ิงแวดลอ้ม ใกลต้วั เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา ฟัง
เพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว      
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การ
คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 

๑. Daily 
Routines 

๑๕ ๒๕ 

๕ 
 
 
๖ 

ต.๑.๑  ม.๑/๑ 
 
 
ต.๑.๑  ม.๑/๒ 
 
 

- ค าสั่ง  ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง  
การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ 
การใชอุ้ปกรณ์  
- ขอ้ความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง การใช้
พจนานุกรม   
หลกัการอ่านออกเสียง 
 

๒. Around 
Town 

๑๕ ๒๕ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๒      รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๒     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๗ 
 
 
๘ 
 
 
 
๙ 
 
 

๑๐ 

ต.๑.๓  ม.๑/๑ 
 
 
ต.๑.๓  ม.๑/๒ 
 
 
 
ต.๑.๓  ม.๑/๓ 
 
 
ต.๒.๒  ม.๑/๒ 
 
 
 

- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการ
บรรยายเก่ียวกบั การเดินทาง  การ
ท่องเท่ียว      

- การจบัใจความส าคญั/แก่นสาระ 
การวเิคราะห์ความเร่ือง/เหตุการณ์ท่ี
อยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
- การแสดงความคิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบเก่ียวกบักิจกรรม
หรือเร่ืองต่าง  ๆใกลต้วั 
- ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งเทศกาล          งานฉลอง  
วนัส าคญั และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

๒. Around 
Town 
(ต่อ) 

  

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

ต.๒.๑  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.๒.๑  ม.๑/๒ 
 
 

- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  
การชมเชย   การใชสี้หนา้ท่าทาง
ประกอบ   การพดูขณะแนะน า
ตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   
การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ 
การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ    
- ความเป็นมาและความส าคญัของ
เทศกาล วนัส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของภาษา 

๓. Around  
the world 

๑๕ ๒๕ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๒      รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๒     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๓ 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๖ 
 
 

๑๗ 

ต.๒.๑  ม.๑/๓ 
 
 
 
 
ต.๒.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
ต.๒.๒  ม.๑/๒ 
 
 
 
ต.๓.๑  ม.๑/๑ 
 
 
ต.๔.๑  ม.๑/๑ 
 
 

- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การ
เล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วนัขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  
วนัข้ึนปีใหม่  วนัวาเลนไทน์     
- ความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทย 
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและ
การล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งเทศกาล งานฉลอง   
วนัส าคญั และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 
- การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา 

๓. Around the 
world (ต่อ) 

  

๑๘ 
 
 

๑๙ 

ต.๑.๑  ม.๑/๓ 
 
 
ต.๑.๑  ม.๑/๔ 
 
 

- ประโยค หรือขอ้ความ และ
ความหมายเก่ียวกบักิจวตัร
ประจ าวนั 
- บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และ
เร่ืองจากส่ือประเภทต่างๆ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุ
โทรทศัน์ เวบ็ไซด ์ 
 

๔. Everyday 
Activities 

๑๕ ๒๕ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๒      รหัสวชิา อ ๒๑๑๐๒     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 
๒๒ 

 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๔ 

ต.๑.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.๑.๒  ม.๑/๒ 
ต.๑.๒  ม.๑/๓ 
 
 
ต.๑.๒  ม.๑/๔ 
 
 
 
ต.๑.๒  ม.๑/๕ 
 
 
 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล เช่น การทกัทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน 
ประโยค/ขอ้ความ   ท่ีใชแ้นะน า
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลต้วั 
และส านวนการตอบรับ  การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 
- ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง 
- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความ
ตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 
- ค าศพัท ์ ส านวน ประโยค และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการขอและให้
ขอ้มูล และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน   
- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และใหเ้หตุผล
ประกอบ  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวติประจ าวนั  

๔. Everyday 
Activities  
(ต่อ) 

  

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๓      รหัสวชิา อ ๒๒๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  ๒ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต. ๑.๑ ม.๒/๑ 
 
           ม.๒/๒ 
           ม.๒/๓ 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
       
 
ต.๒.๑  ม.๒/๑ 
           
 
 
 
 
 
 

ม.๒/๒ 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง  
และค าอธิบาย เช่น การท าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม 
- การใชพ้จนานุกรม การอ่านออกเสียง 
- ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย 
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง 
นนัทนาการ การช้ือขาย การศึกษาและ อาชีพ 
การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี
ภาษา 
- ภาษาท่ีใชส่ื้อสารบุคคล เช่นการ 
ทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพดูแทรก อยา่งสุภาพ การชกัชวน 
ประโยค ขอ้ความท่ีได ้แนะน าตนเองเพื่อน 
และบุคคลใกลต้วั และส านวน การตอบรับ 
การแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ือง
ใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกริยาท่าทาง 
ในการสนทนาตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใชสี้หนา้ 
ท่าทางประกอบการพดู ขณะแนะน าตนเอง 
การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 
- ความเป็นมา และความส าคญัของ 
เทศกาล วนัส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 
 

๑. Personal 
Identification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ๑๘ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔. 
 
 
๕ 
 
๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. 
 

ต. ๒.๒ ม.๒/๑ 
 
 
ต. ๓.๑ ม.๒/๑ 
 
 
 ต ๑.๑   ม.๒/๑ 
 
 
         
            ม.๒/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๒/๑ 
 

- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน และการ
ล าดบัค าตามโครสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาไทย 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป และ
การน าเสนอขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย เช่น การท าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม การประดิษฐ ์การใชย้า สลาก
ยา การบอกทิศทาง การใชอุ้ปกรณ์ 

- ประโยคหรือขอ้ความและความหมาย
เก่ียวกบัตนเอง ครบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง 
และนนัทนาการ สุขภาพ และสวสัดิการ 
การช้ือ-ขาย ลม้ฟ้าอากาศ การศึกษา และ
อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล 
เช่น การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพดูแทรกอยา่งสุภาพ 
การชกัชวน ประโยค ขอ้ความท่ีใช้
แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วั
และส านวนการตอบรับ การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองใกลต้วั 
สถานการณ์ต่างๆในชีวติประจ าวนั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
๒. Trued 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๘ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
๘. 
 
 
 
 
 
 
๙. 
 
 
 
 
 
 
๑๐. 
 

         ม.๒/๓ 
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๑/๕ 
 
 
 
 
 
 
ต. ๒.๑  ม.๒/๒ 
 
 
 
 
 
 
ต. ๒.๒  ม.๒/๒ 
 

- ภาษท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ
เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น please…/ 
pear../I’d like…./Indeed…/May / can / 
would….? / yes…./ please do / 
certainly  / yes go oeuvre  /Soar / Go 
aright ahead  / Need acme help ? / what 
earn I do to help ? would you like any 
help ? I’m afraid    /I’m  Rory  tout  / 
sourly  gut    etc 

 
- การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ข่าว / 
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเล่นกีฬา /ดนตรี การฟังเพลง การ
อ่านหนงัสือ 

 
- ความเป็นมา และความส าคญัของ

เทศกาล วนัส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของภาษา 

 
- การเปรียบเทียบและการอธิบาย ความ

เหมือนและความแตกต่าง ระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยู ่และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๑. 
 
 
 

๑๒. 

ต. ๔.๑  ม.๒/๑ 
 
 
 
ต. ๑.๑  ม.๒/๒ 
 
            ม.๒/๓ 

 

- การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การ 
คน้ควา้/ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจากส่ือ และแหล่งการ
เรียนรู้ ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
- ขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 
- การใชพ้จนานุกรม 
- ประโยคหรือขอ้ความและความหมายเก่ียวกบั 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ และ
สวสัดิการ การช้ือ- ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา 
และอาชีพ การเดินทางทอ้งเท่ียว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓.hotliea ๑๐ ๑๖ 

๑๓. 
 
 
 
 
 
 
๑๔. 
 
 
 
 
 
๑๕. 
 
 
๑๖. 
 
 

ต. ๑.๒  ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๓   ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
ต. ๒.๑  ม.๒/๒ 
 
 
ต. ๒.๒ ม.๒/๒ 
 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น  
การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การ
พดูแทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค ขอ้ความ
ท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วัและ
ส านวนการตอบรับ การแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆใน
ชีวติประจ าวนั 
- การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร 
ประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ท่ีอยูใ่น
ความสนใจ ของสังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา ดนตรี การฟังเพลง 
การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ 
- ความเป็นมา และความส าคญัของเทศกาล วนั 
ส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 
- การเปรียบเทียบและการอธิบาย ความเหมือน 
และความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๗. 
 
 

๑๘. 

ต. ๓.๑  ม.๒/๒ 
 

 
ต. ๔.๑  ม.๒/๒ 

 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป และ
การ 

น าเสนอ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน 
เช่นการท าหนงัสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน 
การท าแผน่ปลิว ป้าย ค าขวญั ค าเชิญชวน 

แนะน าโรงเรียน 

   

๑๙. 
 
 
 
 
 
 

ต. ๑.๑   ม.๒/๑ 
             
            
 
            ม.๒/๒ 
           ม.๒/๓ 
 
 
 
 
 
 

 
ม.๒/๔ 

 
 

 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย 

- ค าสันธาน (consummation) เช่น and / 
taut /or / before / after etc 

- การใชพ้จนานุกรม 
- ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย

เก่ียวตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง 
และนนัทนาการ สุขภาพ และสวสัดิการ 
การช้ือ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ  การศึกษา 
และ อาชีพ การเดินทางเท่ียว  การ
บริการ  สถานท่ี  ภาษา และ 
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

- บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั่น และเร่ือง
จากส่ือ ประเภทต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์
วารสารวทิย ุโทรทศัน์ เวบ็ไชต ์

- การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง 
ใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน
ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของ เร่ือง 
เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร 

๔. occupation 
 

๑๐ ๑๖ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒๐. 
 
 
 

๒๑. 
 
 
 
 
 

๒๒. 
 
 

๒๓. 
 

๒๔. 
 
 

๒๕. 

ต. ๑.๒   ม.๒/๒ 
             
            ม.๒/๔ 
 
ต. ๑.๓  ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
ต. ๒.๑  ม.๒/๑ 

 
 
ต. ๒.๒  ม.๒/๑ 
 
 
ต. ๓.๑  ม.๒/๑ 

 
 
ต. ๔.๑  ม.๒/๑ 

- ค าขอ้ร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย 

- ค าศพัท ์ส านวนภาษา ประโยค และ
ขอ้ความท่ีใชเ้ก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน 

- การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ ของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเล่นกีฬา ดนตรี การฟังเพลง การ
อ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

- การใชภ้า น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง ใน
การสนทนาตามมารยาทสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

- การเปรียบเทียบ และการอธิบาย ความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป และ
การน าเสนอ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ท่ี
เก่ียวขอ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

- การใชภ้าส่ือสารในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน ในหอ้งเรียน 
สถานศึกษาและชุมชน 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๓      รหัสวชิา อ ๒๒๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  ๒ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗. 

ต. ๑.๑   ม.๒/๑ 
             
          
       ม.๒/๒ 
 
 
 

 
 
 

 ม.๒/๓ 
 
 
 
 
 
 

 ต.๑.๒    ม.๒/๑ 

- ค าขอ้ร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ 

ค าอธิบาย เช่น กระท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- การใชพ้จนานุกรม  

- หลกัการอ่านออกเสียง  เช่น  การออก 

เสียงพยญัชนะ  ตน้ค า  และพยญัชนะทา้ยค า  
การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าในค าและ
กลุ่มค า การออกเสียงตามระดบัเสียง-ต ่า ใน
ประโยค การออกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความ
การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย 

เก่ียวตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม 
อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ 
สุขภาพ และสวสัดิการ การช้ือ-ขาย  ลมฟ้า
อากาศ  การศึกษา และ อาชีพ การเดินทาง
เท่ียว  การบริการ  สถานท่ี  ภาษา และ 

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล  
เช่น การทกัทาย กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  
ชมเชย  การพดูแทรกอยา่งสุภาพ  การ
ชกัชวน ประโยค ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง
การแลกเปล่ียน ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ือง
ใกลต้วัสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ 

ค าอธิบาย 

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ 

เสนอ และใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน  

๕.food  and  
dank 

๑๐ ๑๖ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๓      รหัสวชิา อ ๒๒๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  ๒ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 

๒๘. 
 
 
 
 
 
 

๒๙. 
 
 

๓๐. 
 

๓๑. 
 
 
 

 
 
 
 
 
    ต.๑.๓  ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
ต.๒.๑  ม.๒/๑ 

 
 
ต.๒.๒   ม.๒/๒ 
 
 
ต.๓.๑    ม.๒/๑ 

 สถานการณ์ต่างๆ เช่น  please      /please/ 
I’d  like   /I need   /may   /can/  could   ?  / 
yes   / please  do   / certainly/yes   of  roués  
/sue./ sourly but…..act 
 
- การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ ของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเล่นกีฬา ดนตรี การฟังเพลง การ
อ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกริยาท่าทางใน
การสนทนาตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการ
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป และ
การน าเสนอขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ  ๓      รหัสวชิา อ ๒๒๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  ๒ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
ช่ัวโมง 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓. 
 
 
 
 

๓๔. 
 
 

๓๕. 
 
 

๓๖. 
 
 

๓๗. 
 

ต.๑.๑    ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
          ม.๑/๓ 
 
 
 
ต.๑.๒    ม.๒/๒ 
 
 

 
 

ต.๑.๒    ม.๒/๒ 
 

 
ต.๒.๒    ม.๒/๑ 

 
 
           ม.๒/๒ 

 
 
ต.๓.๑  ม.๒/๑ 

 
 
ต.๔.๑    ม.๒/๑ 

- ค าขอร้อง  ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และอธิบาย 
- ค าสันธาน (consummation) เช่น and / taut /or / 

before / after etc 
- ตวัเช่ือม (connective words) เช่นFourth…. 

.second….this’d…..Fourth….Finally……etc 
- ประโยคหรือขอ้ความและความหมายเก่ียวกบั 

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ 
และสวสัดิการ 

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการเสนอ 
และใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
pear…/pica / I’d  lithe…/indeed  / may  /can  
/could   ? /yes../ etc 
-การจบัใจความส าคญั / แก่นสาระหวัขอ้เร่ือง การ
วเิคราะห์เร่ือง/ ข่าว / เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ 
เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง 
- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดบั 
ค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
- การเปรียบเทียบและการอธิบาย ความเหมือน 
และความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
- การคน้ควา้ การรวบรวม  การสรุป และการ 
น าเสนอขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 
- การใชภ้าษาส่ือสารในห้องเรียนสถานศึกษา 
และชุมชน 

๖.daily router ๑๐ ๑๖ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ ๔   รหัสวชิา  อ ๒๒๑๐๒      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต. ๑.๑ ม.๒/๑ 
 
           
 
 
 
 
           ม.๒/๒ 
 
           ม.๒/๓ 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
       
 
          ม.๒/๓ 
           
 
 
 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า และอธิบาย  
- Parries voice ท่ีใชใ้นโครงสร้างประโยค

ต่างๆ เช่น is Lear t poet participle 
- ค าสันธาน (consumption)เช่น and I ghoul 

galore l agent etc. 
- ตวัเช่ือม (connective worded ) เช่น fiat 

second   third    fount    finally 
- ขอ้ความ ข่าว ประเทศ และบทร้อยกรอง 
- การใชพ้จนานุกรม การอ่านออกเสียง 
- ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย 
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม 
อาหารเคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง นนัทนาการ การช้ือ--
ขาย การศึกษาและ อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว 
การบริการ สถานท่ีภาษา ภาษา และ วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
- ภาษาท่ีใชส่ื้อสารบุคคล เช่นการทกัทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพดูแทรก 
อยา่งสุภาพ การชกัชวน ประโยค ขอ้ความท่ีได ้
แนะน าตนเองเพื่อน และบุคคลใกลต้วั และ
ส านวน การตอบรับ การแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 
- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการเสนอ 
และใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการ
ใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  
please./..please   / I’ d  like    / I need   /maul  / 
can / could   ? / yea  / please  do   / certainly   / 
yea alehouse 

๑. Personal 
Identification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ๑๘ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓. 
 
 
 
 
๔. 

 
 
 
 
 
 
๕. 

 
 
๖. 
 

ต. ๑.๓ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
ต. ๒.๑ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 ต ๔.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ต. ๑.๑ ม.๒/๑ 
 
 
 
 

ม.๒/๒ 
ม.๓/๓ 

 

- การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจวตัรประจ าวนัประสบการณ์ ข่าว / 
เหตุการณ์อยูใ่นความสนใจของ 
สังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี/การฟังเพลง เศรษฐกิจ 

- การใชภ้าษา น ้าเสียงและกริยาท่าทาง 
ในการสนทนาตามมารยาทสังคม 
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น 
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การ
ใชสี้หนา้ท่าทาง ประกอบการพดู 
ขณะแนะน าตนเอง..... 

- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย เช่น การท าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม การประดิษฐ ์การใชย้า สลาก
ยา 

- ค าสันธาน(conjunction) เช่น and /eat 
/ or / egos / agent etc. 

- การใชพ้จนานุกรม 
- ประโยคหรือขอ้ความ และ

ความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ 
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.Health  and 

welfare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๗. 
 
 
 
 
 
๘. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. 
 
 

๑๐. 
 
 

๑๑. 

ต. ๑.๒ ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 

 
 
 
 
ต. ๑.๓ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
          ม.๒/๒ 

 
 
 
ต. ๒.๑ ม.๒/๒ 

 
 
ต. ๒.๒ ม.๒/๑ 

 
 
ต. ๓.๑ ม.๒/๑ 

 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย 

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ
เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 

- การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ ข่าว / 
เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ  ของ
สังคม  เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา /
ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนงัสือ 
การท่องเท่ียว การศึกษา สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ 

- การจบัใจความส าคญั /แก่นสาระ 
หวัขอ้เร่ืองการวิเคราะห์เร่ือง/ ข่าว /
เหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี 
เพลง 

- ความเป็นมา และความส าคญัของ
เทศกาล วนัส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของภาษา 

- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการ
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาคไทย 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอ ขอ้มูล /ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๒. 
 
 
 
 
 
 

๑๓. 
 
 
 
 
 
 

ต ๔.๒ ม.๒/๒ 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๑ ม.๒/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
  ม.๒/๓ 

 

- การใชภ้าษาต่างประเทศในเผยแพร่/ 
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสาร ของ
โรงเรียน เช่น การท าหนงัสือ เล่มเล็ก 
แนะน าโรงเรียน การท าแผน่ปลิว ป้าย
ค าขวญั ค าเชิญชวน แนะน าโรงเรียน 
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารใน
โรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ 

- หลกัการอ่านออกเสียง เช่นการออก
เสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะ
ทา้ยค า การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ใน
ค าและกลุ่มค า การออกเสียงตาม
ระดบัเสียงสูง-ต ่าในประโยค การออ
กกเสียงเช่ือมโยงในขอ้ความการแบ่ง
วรรคตอนในการอ่าน 

 
- ประโยคหรือขอ้ความและความหมาย

เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลา
วา่ง และนนัทนาการ สุขภาพ และ
สวสัดิการ การช้ือ- ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษา และอาชีพ การเดินทางทอ้ง
เท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.Faee time 
and   enters 
attainment 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕. 
 
 

๑๖. 
 
 
 
 
 

๑๗. 
 
 
 

๑๘. 

ต. ๑.๒  ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
   ม. ๒/๓ 
 
 
 
 
ต. ๑.๓    
ม.๒/๓ 
 
ต. ๒.๑   
ม.๒/๑ 
 
          ม.๒/๒ 
 
 
ต. ๒.๒   
ม.๒/๒ 
 

 
ต. ๓.๑  
 ม.๒/๑ 

 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่ง 
บุคคล เช่น การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพดูแทรกอยา่งสุภาพ 
การชกัชวน ประโยค ขอ้ความท่ีใชแ้นะน า
ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลต้วัและ
ส านวนการตอบรับ การแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์
ต่างๆในชีวติประจ าวนั 
- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้ความ 
ตอ้งการเสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบ
รับ และปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น please    /  penal 
I’d like    /I  need   etc 
- การแสดงความคิดเห็นและการให้ 
เหตุผลประกอบเก่ียวกบักิจกรรม เร่ือง
ต่างๆใกลต้วัและประสบการณ์ 
- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง 
ในการสนทนาตามมารยาทสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- ความเป็นมาและความส าคญั ของ 
เทศกาล วนัส าคญัชีวติความเป็นอยู ่และ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 
- การเปรียบเทียบและการอธิบาย ความ 
เหมือนความแตกต่างระหวา่งชีวติความ
เป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของภากบั
ของไทย 
- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป  
และการน าเสนอ ขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๙. 
 
 

๒๐. 
 
 

๒๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒. 
 
 
 
 
 

๒๓. 

ต. ๔.๑   ม.๒/๑ 
             
            
ต. ๔.๒   ม.๒/๒ 

 
 

ต. ๑.๑   ม.๒/๑ 
 

             ม.๒/๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒   ม.๒/๓ 

 
 
 
 
 
ต. ๒.๑  ม.๒/๑ 

 
 

ม.๒/๒ 

- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ 
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษาและชุมชน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการ 
เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ
โรงเรียน 
- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ 
ค าอธิบาย 
- ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความ 
คิดเห็นการใหตุ้ผลและการยกตวัอยา่ง เช่น 
hank../ gel 
- ค าสันธาน (compunctious) and / gut or / 

leaner / so / leg one / after 
- ตวัเช่ือม (connector word) fiat…next   

after   then   finally  etc 
- Tenure : pageant rumple / present 

continuous / parent  peace / past rumple 
/ future  tense etc 

- ภาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ 
เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น please   / pliancy I’d like   / I 
need    / may   / can / could   ?  etc 
- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยา 
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม 
และวฒันธรรมของขา้วของภาษา 
- ความเป็นมาและความส าคญัของ 
เทศกาลวนัส าคญัชีวติความเป็นอยู ่และ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 

๔. occupation 
 

๑๐ ๑๖ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒๔. 
 
 

๒๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖. 
 
 
 
 

๒๗. 

ต. ๓.๑   ม.๒/๑ 
             
 
ต. ๑.๑  ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 
 
 
ต. ๒.๑  ม.๒/๑ 
 
 
       ม.๒/๒ 
 
 
ต. ๓.๑  ม.๒/๑ 
 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป 
และน าเสนอขอ้มูล /ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- Parries voter  ท่ีใชเ้ป็นโครงสร้าง
ประโยค ง่ายๆ 

- ค าสันธาน (careen ton)  เช่น and / lot 
/ or / engorge /after etc. 

- ตวัเช่ือม (connector wool ) เช่น fiat 
send  third  fourth  finally 

- การใชพ้จนานุกรม 
- การตีความ/ ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์

กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเร่ือง เช่น บุคคล 
สถานท่ีต่างๆ 

- การใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง 
ในการสนทนาตามมารยาทสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

- ความเป็นมา และความส าคญัของ
เทศกาล วนัส าคญัชีวติความเป็นอยู ่
และประเพณีของเจา้ของภาษา 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอขอ้มูล / ขอ้เทจ็จริง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
 

 
 
 
๕.famous 
people 

 
 
 
๑๐ 

 
 
 
๑๖ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒๘. 
 
 

๒๙. 
 
 
 

๓๐. 
 
 
 
 

๓๑. 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒. 
 
 

๓๓. 

ต. ๔.๑   ม.๒/๑ 
             
          
ต. ๔.๒   ม.๒/๑ 
             
 
 
ต. ๑.๑   ม.๒/๑ 
 
 
 
             ม.๒/๒ 
 ต.๒.๑    ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
ต.๒.๑    ม.๒/๑ 
 
 
ต.๒.๑    ม.๒/๑ 
 
ม.๒/๒ 

- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/  
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษาและชุมชน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/ 
การคน้ควา้ความรู้ ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ 
- ค าขอร้อง ค าช้ีแนะน าค าช้ีแจง และ 
ค าอธิบาย 
- ค าสันธาน (conjure ton)  เช่น and / fut. / or 

/ fugue / often etc. 
- การใชพ้จนานุกรม 
- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล  
เช่น การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพดูแทรกอยา่งสุขภาพ การชกัชวน 
ประโยค / ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลต้วั และส านวนการตอบรับ การ
แลกเปล่ียน ขอ้มูลเก่ียวกบั ตนเอง เร่ืองใกลต้วั 
สถานการณ์ต่างๆในชีวติประจ าวนั 
- ความเป็นมา และความส าคญัของเท 
สถาลวนัส าคญัชีวติความเป็นอยูแ่ละประเพณี 
ของเจา้ของภาษา 
- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการ 
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาไทย 
- การเปรียบเทียบและการอธิบาย ความเหมือน 
และความแตกต่างระหวา่งชีวิต ความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
๖. fee time 
and 
Entertainme
nt 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ ๕   รหัสวชิา  อ ๒๓๑๐๑      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต. ๑.๑ ม.๓/๑ 
           ม.๓/๒ 
 
        
   
 ม.๓/๓ 
          
 
 
ม.๓/๔ 
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๓/๑ 
 
 
ต.๒.๒  ม.๓/๒ 
           
 
 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง  
- การใชพ้จนานุกรม  
- การอ่านออกเสียง หนกั-เบาและกลุ่มค า 
- การออกเสียงระดบัเสียงสูง - ต ่าในประโยค 
- ประโยคหรือขอ้ความ และความหมาย

เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง 
นนัทนาการ การเดินทางท่องเท่ียว 

- การจบัใจความส าคญั เช่นหวัเร่ือง ใจความ
ส าคญั 

- ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น 
ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม 
ใช่หรือไม่ 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น 
การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย 

- การเปรียบเทียบและการอธิบาย ความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความ
เป็นอยู ่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั
ขอไทย การน าวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ไปใช ้

 

๑.Lifeateyle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ ๒๕ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
๖. 
 
 
 
๗. 

 

ต. ๑.๒ ม.๓/๓ 
 
 
 

ม.๓/๔ 
 
 
 

ต. ๑.๓ ม.๓/๑ 
 
 
 

ต ๒.๑  ม.๓/๑ 
 
 
 
 

ต. ๓.๑ ม.๓/๑ 
 

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอ 
และ ใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 

- ค าศพัท ์ส านวนภาษา ประโยค และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการขอและใหข้อ้มูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน 

- การบรรยายเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์
ข่าวเหตุการณ์ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม เช่น การเดินทาง การเล่นกีฬา / 
ดนตรี การท่องเท่ียว การศึกษา 

- การเลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง
ในการสนทนาตามมารยาทสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ การขอโทษ การชมเชย การแสดง
ความรู้สึกชอบ / ไม่ชอบ 

- การคน้ควา้ การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
 
 

๒. life  
stories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ ๒๕ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 

๑๓. 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔. 
 

๑๕. 
 
 
 

๑๖. 
 
 
 
 

๑๗. 
 
 

๑๘. 

ม.๓/๔ 
 
 

ต. ๒.๒ ม.๓/๑ 
 
 

ม.๓/๒ 
 
 
 
 

ต. ๑.๑ ม.๓/๑ 
 

ต. ๑.๒  ม.๓/๔ 
 
 

ต. ๒.๒  ม.๓/๑ 
 
 
 

ต. ๓.๑  ม.๓/๑ 
 

ต. ๔.๒  ม.๓/๑ 

- การจบัใจความส าคญั เช่นหวัเร่ืองใจความ
ส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน จากส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

- การใชเ้คร่ืองหมาย วรรคตอนและการล าดบั
ค า ตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 

- การเปรียบเทียบ และการอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความ
เป็นอยูแ่ละวฒันธรรม ของเจา้ของภาษาของ
ไทย การน าวฒันธรรมของเจา้ของภาษาท่ี
ใช ้

- ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าแนะน า ค  าอธิบาย 
ค าสันธาน ตวัเช่ือม 

- ค าศพัท ์ส านวนภาษา ประโยค และ
ขอ้ความท่ีใช ้ในการขอ และใหข้อ้มูล 
อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน 

- การเปรียบเทียบ และการอธิบายความ
เหมือน / ความแตกต่างระหวา่บุคคลการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของ
ภาษากบัของไทยการน าวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาไปใช ้

- การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอขอ้มูล / ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

- การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/ การ
คน้ควา้ ความรู้ / ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. treacle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๙. 
 
 
 
 

๒๐. 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑. 
 

๒๒. 

ต. ๑.๑  ม.๓/๔ 
 
 
 

ต. ๑.๒  ม.๓/๑ 
 
 
 
 
 
 

ม.๓/๒ 
 

ต. ๑.๓  ม.๓/๒ 
 
 

ต. ๒.๑  ม.๓/๑ 
 
 

- การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง  
ใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุนจากส่ือ 
ส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุโทรทศัน์ เวบ็ไชต์
บนอินเทอเน็ต 
- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร ระหวา่งบุคคล 
เช่นการทกัทายกล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพดูแทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองใกลต้วั 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั การสนทนา 
/ เขียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและบุคคลใกลต้วั 
สถานการณ์ ข่าว เร่ือง ท่ีอยูใ่นความสนใจใน
ชีวติประจ าวนั 
- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ค าอธิบาย  
ท่ีมีขั้นตอน ชบัชอ้น 
- การจบัใจความส าคญั / แก่นสาระหวัขอ้ 
เร่ือง การวเิคราะห์เร่ือง / ข่าว / เหตุการณ์ / 
สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ 
กีฬา ดนตรี เพลง 
- การเลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยา 
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การขอบคุณ 
ขอโทษ การชมเชย การใชสี้หนา้ ท่าทาง
ประกอบการพดู ขณะแนะน าตนเอง การสัมผสั
มือ การแสดงความรู้สึกชอบ / ไม่ชอบ การกล่าว
อวยพร การแสดงอาการตอบรับ หรือ ปฏิเสธ 

๔ Free 
time and 

entertainm
ent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

 
 
๓ 
 
 
 
 
๔. 

 
 
 
 
 

ต. ๑.๑ ม.๓/๑ 
            
 
          
 ม.๓/๓ 
          
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๓/๓ 
 
 
ต.๑.๓  ม.๓/๑ 
           
 

 
 
 
ต.๒.๒  ม.๓/๑ 

 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง  และ
ค าอธิบาย การบอกทิศทาง ป้ายประกาศ
ต่างๆ โครงสร้างประโยคง่ายๆ ค าสันธาน 
ค าเช่ือม ค าเช่ือม 

- การตีความ / ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบั
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่นสัญลกัษณ์ / 
เคร่ืองหมายกราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว ์
ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีต่างๆ โดยใช ้
empoison of adjretirea / ideal / contribute 
lot although  quantity word 

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการเสนอ
และใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 

- การบรรยายเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นท่ีอยูม่นความสนใจ
ของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา / ดนตรี การฟังเพลง 
การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

- การเลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง
ในการสนทนา ตามมารยาท สังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง
การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดงอาการ
ตอบรับ หรือปฏิเสธ 

๑. evident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ๒๐ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕. 
 
 
 
 
 
 
๖. 
 
 
 
๗. 

 
 
๘. 

 
๙. 

ต. ๑.๒ ม.๓/๓ 
 
 
 
           
 
 
ต. ๑.๒ ม.๓/๔ 
 
 
         
ต. ๑.๓ ม.๓/๓ 
 
 
ต. ๒.๑ ม.๓/๒ 
 
ต. ๒.๒ ม.๓/๑ 

 
 

  ม.๓/๒ 
 

- ภาษาเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น 
ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร ท าไม 
ใชห้รือไม่ 

- Yes / no operation 
- Who – operation 
- Or – operation               
    etc 
- ค าศพัท ์ส านวนภาษา ประโยค และ

ขอ้ความท่ีใช ้ในการขอ และใหข้อ้มูล 
อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน  

- การแสดงความคิดเห็น และการใชเ้หตุผล
ประกอบเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ 

- ชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 

- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดบั
ค าตามโครงสร้าง ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาไทย 

- การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความ
เป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั
ของไทย การน าวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ท่ีใช ้

 

๒. the 
more he 
better  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๒. 
 
 

๑๓. 
 
 
 
 
 
 

๑๔. 
 
 
 

ต. ๑.๓   
ม.๓/๓ 
 
ต. ๒.๑   
ม.๓/๑ 
 
 
 
 
 
    ม.๓/๒ 
 
ต. ๑.๓  ม.๓/๒ 
 
 
   ม.๓/๒ 
  ม.๓/๓ 

 
 

- การแสดงความคิดเห็น และการใหเ้กตุผล
ประกอบเก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่างๆ ใกล้
ตวัและประสบการณ์ 

- การเลือกใชภ้า น ้าเสียง และกิริยาท่าทางใน
การสนทนาตามมารยาทสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง
การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดงการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ 

- ชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย
ในการประดิษฐ ์การบอกทิศทาง ป้าย
ประกาศต่างๆการใชอุ้ปกรณ์ 

- การใชพ้จนานุกรม 
- ประโยค ขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบั

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม 
อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง และนนัทนาการ 
สุขภาพและสวสัดิการ การช้ือ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษา และอาชีพ การเดินทาง 
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ 
วทิยาสาสตร์ และเทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
Relation 
with 
others  
people 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕. 
 
 
 
 
 

๑๖. 
 
 
 
 
 
 

๑๗. 

  ม.๓/๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒   
ม.๓/๒ 
ม.๓/๔ 

 
 
 
ต. ๑.๓   
ม.๓/๑ 

 
 
 
 
 
ต. ๒.๒   
ม.๓/๒ 

- การจบัใจความส าคญั เช่น หวัเร่ือง ใจความ
ส าคญัรายละเอียดสนบัสนุนจากส่ือสิงพิมพ ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนงัสือพิมพ ์
วารสาร วทิย ุโทร ทศัน์ เวบ็ไซตบ์น
อินเทอร์เน็ต 

- ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น 
ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม ใช้
หรือไม่ 

- Yes / no operation 
- Who – operation 
- Or – operation  
                Etc 
- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย 
- ค าศพัท ์ส านวนภาษา ประโยค และจอ้ความท่ี

ใชใ้นการขอ และใหข้อ้มูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน 

- การบรรยายเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์ ข่าว 
/ เหตุการณ์ / ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจ ของ
สังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา / ดนตรี การฟังเพลง การ
อ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว การศึกษา สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ 

 
 
- การเปรียบเทียบและการอธิบาย ความเหมือน

และความแตกต่างระหวา่งชีวิต ความเป็นอยู่
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาของไทย 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙. 

ต. ๑.๑  ม.๓/๑ 
 
              
 
 
 
           ม.๓/๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๓/๓ 

 
 
 
 
 
          ม.๓/๔ 

 

- ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง 
- ค าสันธาน (conjunction) เช่น and / lull 

or / Leone / often / lacunae etc 
- ตวัเช่ือม (connection  won do ) เช่น  

fiats   second   thirst   fount    nerd    
then   finally   etc   

- ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น 
การใหเ้หตุผลและการยกตวัอยา่ง เช่น I 
link   / I feel  / I levier   / I agene / 
disagree   / I don’t believe   / I hue no 
idea  

- If  eludes 
- Tinges : present simple / present 

continues / present perfect / past 
simple future tone  etc  

- ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ
เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์ ต่างๆ เช่น   plan   /   plan  / 
I’d like   / I need   /  may  / can  / cold    
? / yes   / please  do  /  certainly / yes of 
douse help ? / what earn I do to help 
any help ? / I’m afraid    / I’m soupy 
fut.   / sassy  let  etc. 

- ค าศพัท ์ส านวนภาษา  ประโยค และ
ขอ้ความ ท่ีใชใ้นการขอและใหข้อ้มูล 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน 

๔ problems and 
advice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒๐. 
 
 

๒๑. 
 
 

๒๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓. 

ต. ๒.๒ม.๓/๑ 
 
              
ต. ๔.๑ ม.๓/๑ 

 
 
ต. ๑.๑  ม.๓/๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต. ๑.๒ ม.๓/๑ 

 

- การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน และการ
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

- การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / 
สถานการณ์ จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

- การจบัใจความส าคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง 
ใจความส าคญัรายละเอียดสนบัสนุน 
จากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร วิทย ุ
โทรทศัน์ เวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต 

- ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น
การให ้เหตุผล และการยกตวัอยา่ง เช่น         
tensed : present pimple / present 
continuous / present perfect / past 
simple / future tense etc. 

- ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล 
เช่น การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพุดแทรกอยา่งสุภาพ 
การชกัชวน การแลกเปล่ียน ขอ้มูล
เก่ียวกบั ตนเอง เร่ืองใกลต้วั สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั การสนทนา / 
เขียนขอ้มูล เก่ียวกบัตนเอง และบุคคล
ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว เร่ืองท่ีอยูใ่น
ความสนใจในชีวติประจ าวนั 

 
 
 
 
 
 
๕. social 
relation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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ล าดับที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 

๒๔. 
 
 
 
 
 
 

๒๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

            ม.๓/๔ 
 
    
           
ต. ๒.๑ ม.๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
ต. ๒.๒  ม.๓/
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าศพัท ์ส านวนภาษา ประโยค และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการขอและใหข้อ้มูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง ความ
คิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ อ่าน 

- การเลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยา
ท่าทาง ในการ สนทนาตามมารยาท
สังคม และวฒันธรรมของเจา้ของ ภาษา 
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย 
การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการพดู 
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผสัมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

- การเปรียบเทียบ และการอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่ง ชีวติ
ความเป็นอยู ่และวฒันธรรม ของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย การน าวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาไปใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
๑. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

 การเรียนการสอนภาษา เป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น ซ่ึงตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
ผูส้อน ในปัจจุบนัมีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษหลายแนว ดงัต่อไปน้ี 
   ๑. หลกัสูตรภาษาทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner-Centered Language Curriculum) ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น 

1) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) 
2) การใชส้ถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
3) การเรียนรู้โครงงาน(Project-Based Learning) 
4) การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน(Inquiry Method) 
5) การเรียนแบบร่วมมือ(Cooperative Learning) 
6) การเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
7) การเรียนแบบสร้างความรู้(Constructivist Learning) 
8) กิจกรรมการแกปั้ญหา(Problem-Solving Activities) 

๒. แนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร (Communicative Language Teaching) 
๓. การสอนภาษาเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ(Language for Specific Purposes) 
๔. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Integrate Learning) 

1) บูรณาการแบบสอดแทรก(Infusion) 
2) บูรณาการแบบขนาน(Parallel) 
3) บูรณาการแบบสหวทิยาการ(Multidisciplinary) 
4) บูรณาการแบบขา้มวชิาหรือเป็นคณะ(Trans Disciplinary) 

๕. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) 
1) คิดและคุยกนั (Think-Pair-Share) เพื่อนเรียน(Partners)และ ผลดักนัพดู(Says and Switch) 
2) กิจกรรมโตะ๊กลม(Roundtable หรือ Round Robin) 
3) คู่ตรวจสอบ(Pairs Check) มุมสนทนา (Corners) ร่วมกนัคิด  (Numbered Heads Together) 
4) การสัมภาษณ์แบบสามขั้นตอน(Three-step Interview) 
5) เทคนิค STAD ( Student Teams Achievement Divisions) 
6) เทคนิค  TGT   (Team-Games Tournament) 
7) เทคนิค  TAI    (Team-Assisted Individualization) 
8) เทคนิค  CIRC (Cooperative-Integrated Reading and composition 
9) เทคนิค  Jigsaw 
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๖. การจัดการสอนภาษาทีเ่น้นเนือ้หาวชิาความรู้ต่างๆ (Content-based Instruction Curriculum) 
๗. การสอนภาษาแบบองค์รวม(Whole Language Approach) 
๘. การเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project Language Approach) 

1) โครงงานเตม็รูปแบบ (Full-scale Project) 
2) โครงงานแบบกิจกรรมเสริม(Bridging Activities) 

๙. การเรียนรู้ทีเ่น้นภาระงาน (Task-Based Learning) 
๑๐. การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 
๑๑. วธีิการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) TPR 
๑๒. การเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม ( ๔ MAT’S Learning System) 

 
๒. แนวทางการวดัและประเมินผล 
การวดัและประเมินระดับช้ันเรียน 
 มีจุดมุ่งหมายเพื่อไดท้ราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ๓ ดา้น คือ 
 ๑. ดา้นความรู้ 
 ๒. ทกัษะกระบวนการ 
 ๓. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
อนัเป็นผลเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวข้องแต่ละรายวชิา 
 การประเมินการใชภ้าษาตอ้ง เนน้วธีิการและเคร่ืองมือวดัท่ีหลากหลาย เนน้การปฏิบติัให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน และสามารถด าเนินการ
ควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้  เช่น การวดัภาคปฏิบติั  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจผลงาน การบนัทึก
พฤติกรรม  แฟ้มสะสมงาน และ อ่ืนๆ 
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วธีิการและเคร่ืองมือวดัตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
      
 
 
 
C     
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
               Individual Conference      Small-Group Discussions  Interviews 

เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  ในหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) รายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดคะแนนตลอดภาคเรียน ๑๐๐ คะแนน จัดแบ่งเป็น ระหว่างการเรียนรู้                
๗๐ คะแนน  และสอบปลายภาคเรียน  ๓๐ คะแนน (๗๐ : ๓๐)  ผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น   ๘   ระดบั คือ 
 ระดบั     ๐   ค่าคะแนน   ต ่ากวา่     ๕๐     คะแนน   แปลผล   ต ่ากวา่เกณฑเ์กณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 
 ระดบั     ๑.๐          ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๕๐ – ๕๔         คะแนน      แปลผล        ผา่นเกณฑร์ะดบัผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 
 ระดบั     ๑.๕   ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๕๕ – ๕๙   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัพอใช ้
 ระดบั     ๒.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๖๐ – ๖๔   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัน่าพอใจ 
 ระดบั     ๒.๕   ค่าคะแนน    ระหวา่ง  ๖๕ – ๖๙   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัค่อนขา้งดี 
 ระดบั     ๓.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๗๐ – ๗๔   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดี                              
 ระดบั     ๓.๕    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๗๕ – ๗๙   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 
 ระดบั     ๔.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๘๐ – ๑๐๐   คะแนน  แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม 
 
 

Project  
Drawing 
Demonstrations 
Video/Audio 
Tape                                                                          
 
                                                  
 

การปฏิบติัจริง 
Performance 

Speeches 
Expenments  
 

Written Report 
Debates 
 
 การสังเกตและ

การรับรู้ 
Observation and 
Perceptions 

การวดัผล
ประเมินผล 

ระดับช้ันเรียน 

ขอ้สอบทัว่ไป 
Paper and Pencil Test 

Classroom Interaction  
Student Participation/ 
Involvement                                                                                    

การส่ือสารส่วนบุคคล 
Personal Communication 

       Standardized Tests 
End-OFF-Unit Test 
Teacher-Made TESTS 
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ส่ือนวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งการเรียนรู้ 
 

๑.การจดัท าแผนการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หรือการจดัท าแผนการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั(Backward design) 
Backward  Design   หรือการออกแบบยอ้นกลบั  เป็นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน /  กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  หรือตามผลการเรียนรู้  หรือตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก่อน แลว้จึงออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้   ความสามารถ  และแสดงความรู้  ความสามารถตามหลักฐานการ
แสดงออกของผู้เรียน / กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ก าหนดไว ้    แนวการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ส าหรับ  ๑  หน่วยการเรียนรู้มี  ๓  ขั้นตอนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

ขั้นที่  ๑   ก าหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการ ( Identify    desired   results ) คือ  
ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า   ในหลักสูตร / มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบ
ก าหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองอะไร    ต้องมีความสามารถท าอะไรได้ และสาระ / 
ความรู้   และความสามารถอะไร  ทีค่วรเป็นความเข้าใจคงทนทีต่ิดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน   (  Enduring     
understandings -  “   ความเข้าใจที่คงทน ” )  ในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ และก าหนดความรู้
ความสามารถ  ของผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะให้เกิดข้ึนน้ี   ครูผูส้อนตอ้งพิจารณาพันธกิจ  เป้าประสงค์  และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของหลกัสูตรสถานศึกษา และพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีก าลงัออกแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

ในขั้นแรกน้ี  มีวิธีการพิจารณาเพื่อเตรียมการจดัการเรียนรู้ให้ชดัเจนข้ึน  ซ่ึง  Wiggings  และ  
McTighe  แนะน าให้ใชก้รอบความคิด  ๓   วง   เป็นเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการจดัล าดบัเน้ือหาสาระท่ีจะ
ใหก้บัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  ดงัแผนภูมิ  
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ที่จะให้ผู้เรียนคุ้นเคย 
(Worth   being  familiar) )with 

 

ส่ิงส าคญัที่ต้องรู้  และต้องท า 
(ความรู้  และทักษะที่ส าคญั) 

(Important  to  know  and  do) 

ความเข้าใจที่คงทน  
(“Enduring” 

understanding) 
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ในการจดัการเรียนรู้  ๑  หน่วยการเรียนรู้นั้น  ครูสอนควรจะจดัล าดบัเน้ือหาสาระใหเ้ป็นล าดบั
อยา่งเหมาะสม  โดยอาจจะใชก้รอบความคิด  ๓  วง  ในการพิจารณาการเตรียมการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  คือ วงกลมวงใหญ่  แทนความรู้ท่ีจะใหผู้เ้รียนคุน้เคย  เป็นสาระ/
เร่ืองท่ีจะใหผู้เ้รียน  อ่าน  ศึกษา  คน้ควา้ประกอบ  หรือเพิ่มเติมดว้ยตนเอง ตลอดการศึกษาหน่วยการ
เรียนรู้น้ี  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจหน่วยหน่วยฯ  ท่ีเรียนมากข้ึน วงกลมกลางแทนความรู้ 
(ขอ้เท็จจริง  หรือความคิดรวบยอด  หรือหลกัการ)  และทกัษะส าคญั (ทกัษะกระบวนการ วธีิการ หรือ 
ยทุธศาสตร์)     ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งเรียนในหน่วยฯ  เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถตามท่ีก าหนด
ไว ้ วงกลม     ในสุด  เป็นความคิดหลกัหรือหลกัการท่ีส าคญัของหน่วยการเรียนรู้  ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นความ
เขา้ใจท่ีคงทนฝังอยูใ่นตวัผูเ้รียนเป็นเวลานาน 
 ความเขา้ใจท่ีคงทน  (Enduring  understanding)  ของหน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน  
มีเกณฑก์ารพิจารณา  ๔  ขอ้  คือ  ความรู้ดงักล่าว  ตอ้งมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 ๑.๑  เป็นความรู้  (หลกัการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการจดัการเรียนรู้)  ท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปใชไ้ด้
ในสถานการณ์ใหม่ท่ีหลากหลาย  ทั้งในเร่ืองท่ีเรียน  หรือเร่ืองอ่ืน 
 ๑.๒  เป็นความรู้ (หลกัการแนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ)  ท่ีเป็นหัวใจส าคัญของหน่วยท่ีเรียน  
โดยครูผูส้อนจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นกระบวนการ  และคน้พบหลกัการ  แนวคิดท่ีส าคญัน้ี
ดว้ยตนเอง (จึงจะเป็นความรู้ทีค่งทน) 
 ๑.๓  เป็นความรู้ (หลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ) ท่ีอาจจะไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน หรือ
ค่อนขา้งจะเป็นนามธรรม  เป้นความรู้ (หลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ)  ท่ีผูเ้รียนเขา้ใจค่อนขา้ง
ยาก  และมกัจะเขา้ใจผดิ  แต่ความรู้น้ีเป็นหลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ ท่ีเป็นหวัใจของหน่วย
การเรียนรู้ 
 ๑.๔  เป็นความรู้ (หลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ)  ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 
ในการศึกษา  ค้นคว้าหาหลกัการ / แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการส าคัญน้ัน  และเป็นความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสนใจของผูเ้รียน  จึงจะท าใหผู้เ้รียนมีความสนใจ  ตั้งใจท่ีจะท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ตลอด
หน่วยการเรียนรู้  โดยไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
 ขั้นที ่๒  ก าหนดการแสดงออกของผู้เรียนทีเ่ป็นหลกัฐานที่ชัดเจน  และยอมรับได้ว่าผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ (Determine  acceptable  evidence  of  learning)  ในขั้นที ่๑  
หลงัจากไดเ้รียนรู้หน่วย ฯ  ท่ีก าหนดใหแ้ลว้  ค  าถามส าหรับครูผูอ้อกแบบการจดัการเรียนรูตอ้งหาค าตอบ
ใหไ้ดส้ าหรับขั้นตอนน้ี คือ ครูต้องสอนอย่างไรว่า  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจตามมาตรฐาน  หรือ ผล
การเรียนรู้ทีค่าหวังของหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ?  การแสดงออกของผู้เรียนควรมีลกัษณะอย่างไร  
จึงจะยอมรับได้ว่า  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจตามทีก่ าหนดไว้ ?  ดงันั้น ครูผูส้อนจึงตอ้งประเมินผลการ
เรียนรู้โดยการตรวจสอบการแสดงออกของผูเ้รียนเป็นระยะๆ ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายทั้งเป็นทางการ  
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และไม่เป็นทางการ  สะสมตลอดหน่วยการเรียนรู้  จึงไม่ควรใชว้ธีิการประเมินผลการเรียนรู้เพียงคร้ังเดียว  
แลว้ตดัสินเป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน  ๑  หน่วยการเรียนรู้ 
 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีแนะน าส าหรับการใชว้ธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้  ในแต่ละวงของกรอบความคิด  ๓  วง 
 ขั้นที ่ ๓ ออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (Plan  learning  experiences  and  instruction)  
เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกตามตามหลกัฐานการแสดงออกท่ีระบุไวใ้นขั้นท่ี  ๒  เพื่อเป็นหลกัฐานวา่  
ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นท่ี ๑ 

๒.  ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีอยูห่ลายประเภท ไดแ้ก่ 

๑. ส่ือส่ิงพิมพ(์Published) 
๒. ส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
๓. ส่ือเทคโนโลยี 
๔. ส่ือของจริง(Real Media) 
๕. ส่ือท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั(Authentic Material) 

๓.  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)สามารถใชป้ระโยชน์เพื่อ
เพิ่มพนูทกัษะทางภาษา มีอยู ่รอบๆ ตวั นบัตั้งแต่ บุคคล สถานท่ี ทั้งท่ีอยูใ่กลต้วัและไกลออกไป ไดแ้ก่ 

๑. ครูผูส้อน เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนรุ่นพี่ พ่อ แม่ ผูป้กครอง 
๒. หอ้งสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเสียง หอ้ง Internet 
๓. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งเรียนสีเขียว ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ 
๔. รายการวทิย ุรายการโทรทศัน์ 
๕. สถานท่ีต่าง ๆเช่น 

       - การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคกลาง เขต ๖ 
       - ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์ 
       - ศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดั 
       - โรงแรม ร้านอาหาร 
       - ธนาคาร หา้งร้าน บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม ร้านหนงัสือ 

๖. สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ  - วดั  
       - พิพิธภณัฑ ์

          - โบราณสถาน 
๗. การเขา้ร่วมกิจกรรม  เขา้ร่วมชมรม และค่ายทางภาษา 
๘. การเดินทางไปทศันศึกษา 
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