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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๒ 

- วิสัยทัศน์             ๓ 

- พันธกิจ                                                                                        ๔ 

- เป้าประสงค์ หลักการ           ๔ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๕   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                          ๖ 

- จุดเน้นนักเรียน            ๖      

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        ๙ 
- ความสำคัญของภาษาอังกฤษ          ๙ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๑๐ 
- คุณภาพผู้เรียน           ๑๐ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๑๓ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา     ๖๓ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา     ๖๔ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ        ๖๕ 
- คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ          ๖๕ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้          ๘๖ 
- โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ         ๘๖ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล      ๑๔๘ 
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล      ๑๔๘ 
- อภิธานศัพท์          ๑๕๔ 

ภาคผนวก           ๑๕๕ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้       ๑๕๕ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๘๒ 

 



ส่วนที่ ๑ 
ความนำ 

 
ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นแผน  หรือแนวทาง  หรือข้อกำหนด
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิยา  ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ  และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา  อีกท้ังมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  
ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  จึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตร
แกนกลาง  สาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็น
สาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา  เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)   
 
ความสำคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย์  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่ผู ้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน  ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมาย
ของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ที่พัฒนาขึ้นยังเป็น
หลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ  และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียน
ให้มากท่ีสุด  มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง  ความสนใจ  มีประสบการณ์ และความมั่นใจเรียน
และทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน  มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น  รู้ข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีส่ือสาร  ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคม  และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความ
เช่ือของตน  ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน  และช่วย



 ๒ 

ให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอภาค  พัฒนา
ความตระหนัก  เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนท้ังในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็น
ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูลเป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓  ส่วนคือ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ท่ีกำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔  ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร  ดังนี้ 
๑.  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดระดับการศึกษาเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา        
(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑–๖)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓)  
 ๒.  มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้  และ
การแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน  
ประกอบด้วย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ ่มเติม  โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม  เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๔  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้  และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา         
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการ
กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 



 ๓ 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดช้ันปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ใน
การกำหนดเนื ้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา  คือมุ่งให้ผู้เรียน มีความรู้  
ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ ่น มี
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การ
เอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงาน
ตามลำพังการแข่งขัน การรู้จักพอและการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
รับวัฒนธรรมต่างประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางและการบูรณาการใน
ลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 

๔.  มีความยดืหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตรท่ี 
สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตร
ของสถานศึกษามีความยืดหยุ ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
ปรัชญาของสถานศึกษา   

“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก” 
 
คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

“เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
  โรงเรียน เป็นสถานศึกษาชั ้นนำยุคใหม่ (Leading School) ที ่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ี
ทันสมัย และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education การเรียนการสอนสองภาษา (Mini  English 
Program)  การเรียนท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเรียนการสอน
ที่เน้นกีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งการจัดศึกษาเพื่อ



 ๔ 

สร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
พันธกิจ 
 1. รศึกษามีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานกา
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ตามศักยภาพของผู้เรียน 

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.  การพัฒนาหลักสูตร 
  4. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  6. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลัก 

ลธรรมาภิบา   
  3. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  หลัก
เนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 
หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีหลักการท่ีสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 ๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด   การเรียนรู้ 
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  



 ๕ 

 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  
 เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔.  ม ีความร ักชาติ ม ีจ ิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั ่นในวิถ ีช ีว ิตและ  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช   
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 
ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
 



 ๖ 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้   
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน    
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 

จุดเน้นของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
ชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๑ 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ังง่าย ๆ ในห้องเรียนได้ 
๒. พูดโต้ตอบบทสนทนาด้วย คำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ได้ 
๓. อ่านออกเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
๔. เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้อง 
๕. เขียนคำศัพท์ส้ันๆ ได้ถูกต้อง 
๖. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา  

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
     ๑.  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัวได้ 

๒.  พูดคำหรือประโยคส้ัน ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ 
๓. อ่านออกเสียงตัวอักษร สระของภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
๔. เ ข ี ยนคำศ ั พท ์ ส ั ้ น  ๆ  ไ ด ้ ถ ู ก ต ้ อ ง   และแต ่ ง ประ โยคจากคำศ ั พ ท์ ภาษาอ ั งกฤษ  ไ ด้  

อย่างสร้างสรรค์ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษาได้  
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ชั้น ประถมศึกษาปีที  ๓ 
๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ ประโยคง่าย ๆ ได้ 
๒. พูดสนทนาส่ือสารด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้ 
๓. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคได้ 
๔. เขียนเป็นกลุ่มคำได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา  
๖. สามารถส่ือสารด้วยการพูดและเขียนเป็นประโยคส้ันๆได้ 

ชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๔ 
๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำขออนุญาตง่าย ๆ ได้ 
๒. พูดสนทนาส่ือสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัวได้ 
๓. อ่านออกเสียง คำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆ ได้ 
๔. เขียนเป็นประโยคส้ัน ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

ชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๕ 
๑. ปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำได้ 
๒. พูดโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคลได้ 
๓. อ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๔. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

ชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๖ 
๑. ปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำได้ 
๒. สื่อสารด้วยถ้อยคำ น้ำเสียงและแสดงกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมได้ 
๓. อ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๔. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 
๖. ใช้ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น-จีน ในสถานการณ์จริง ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตปะจำวันได้ 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้องคำแนะนำ และคำช้ีแจงได้ 
๒. พูดแสดงความต้องการ ตอบรับและปฏิเสธได้ 
๓. อ่านออกเสียงข้อความและเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง  
๔. เขียนสรุป วิเคราะห์ เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่าย  ๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ

ได้ 
๒. พูด บรรยายประสบการณ์ได้ 
๓. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง 



 ๘ 

๔. เขียนสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่าย ๆ ได้ 
๒. พูด  บรรยายเหตุการณ์ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้ 
๓. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณาและบทร้อยกรองส้ัน ๆ ได้ 
๔. เขียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา  
๖. เขียนบรรยายข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

ส่วนที่ ๒ 
 
ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจำวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ใน
การดำเนินชีวิตภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี 
และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทำรายวิชาและ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 

• ภาษาเพื่อการส่ือสาร     การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด -อ่าน -เขียน  แลกเปล่ียนข้อมูล  
ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

• ภาษาและวัฒนธรรม   การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

• ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 

• ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังใน
ห ้องเร ียนและนอกห้องเร ียน ช ุมชน และสังคมโลก  เป ็นเคร ื ่องม ือพ ื ้นฐานในการศ ึกษาต ่อ    
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑     เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒    มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น     
                         พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
                         และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
คุณภาพผู้เรียน 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

•  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ     บทพูด
เข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  บอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตาม
ความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

•  พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและ 
คำขอร้องง่ายๆ  บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เพื่อน บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

•  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล   สัตว์ และ
ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน  

•  พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์ง่ายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

•  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

•  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
•  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
•  ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 



 ๑๑ 

•  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  
โรงเรียน  สิ ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื ่องดื่ม  และเวลาว่างและนันทนาการ  ภายในวง
คำศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คำ  (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 

•  ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี ่ยว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 

 
จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

•  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน  
และบทกลอนสั ้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก /ระบุประโยคและข้อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการ
ฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า  

•  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  ใช้คำส่ัง  คำขอร้อง  และให้คำแนะนำ  พูด /เขียน
แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว พูด /เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผล
ส้ันๆ ประกอบ 

•  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   

•  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับเทศกาล /วันสำคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

•  บอกความเหมือน  / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของ
ภาษากับของไทย   

•   ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

•  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
•  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
•   มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื ่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ -ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑ ,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ 
(คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

•  ใช้ประโยคเด่ียวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ 
 
 
 
 



 ๑๒ 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
•  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ 

ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
สำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภท
ต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

•  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง คำช้ีแจง 
และคำอธิบาย ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่างๆ  กิจกรรม  
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

•  พูดและเขียนบรรยายเกี ่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว /เหตุการณ์ /เรื ่อง /ประเด็นต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง /ข่าว /เหตุการณ์ /สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

•  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิร ิยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

•  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ 
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม   

•   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มสาระการเรียนรู้อื ่นจาก 
แหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

•  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม   

•  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้  /ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

•  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื ่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ -ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คำ 
(คำศัพท์ท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น) 

•  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆใน
การสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 



 ๑๓ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง  คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./    
   Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop!   etc. 

 ๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก
เสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  

 ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ     
   (letter sounds)  และการสะกดคำ  
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น     
  -  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้าย
คำ  
 - การออกเสียงเน้นหนัก-เบา (stress)ในคำและ 
      กลุ่มคำ    
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (intonation) 
ในประโยค 

 ๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย 
ของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง 

 คำ  กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง   
   ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
   เครื่องด่ืม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์  
   ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรรม) 

 ๔.  ตอบคำถามจากการฟังเรื่อง  
ใกล้ตัว 

 บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานท่ีมี 
   ภาพประกอบ 
 ประโยคคำถามและคำตอบ 
  -  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.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 
 

๑. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ใน 
     การส่ือสารระหว่างบุคคลตาม 
     แบบท่ีฟัง 
 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ และประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง เช่น  
Hi  / Hello/  Good morning / Good afternoon/ 
Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank  
you./ I am sorry.  etc. 

 ๒. ใช้คำส่ังง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน 
 ๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของ 

     ตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 คำศัพท์ สำนวน และประโยคท่ีใช้บอกความ 
   ต้องการ เช่น I want…/Please,…     etc. 

 ๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ  
     เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 

 คำศัพท์  สำนวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name?/ 
My name is…/ I am…/ How are you?/ 
 I am fine.  etc. 
 

 
 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ 
                             พูด และการเขียน 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ 

     เรื่องใกล้ตัว 
 คำและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
   ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอก
ชื่อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน๑- 
๒๐  สี  ขนาด  สถานท่ีอยู่ของส่ิงของ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 
 

๑. พูดและทำท่าประกอบ ตาม 
    วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้า 
   ท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง  การ 
   สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับ 
   หรือปฏิเสธ    

 ๒. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ 
      เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา   

 คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  
   เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์   

 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
      วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่น 
   เกมการร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    

 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร 

     ของภาษาต่างประเทศและ 
     ภาษาไทย 
 

 ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

     สาระการเรียนรู้อื่น 
 

 คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั ้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี 

     เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม

คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร้อง 
     ง่าย ๆ ท่ีฟัง 

 คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน   
   -    คำส ั ่ ง  เช ่น  Show me a/an. . . /  Open your 
book.  
       Don’t talk in class.   etc. 
-   คำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,    
-    please.  Don’ t make a loud noise, please. / 
Please  
    don’t make a loud noise.    etc. 

 ๒.ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่าน 
     ออกเสียงคำ  สะกดคำ  และ 
     อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตาม 
     หลักการอ่าน 

 ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และ 
   ประโยค  หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  
   -  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
   -  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 ๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย 
     ของคำ กลุ่มคำ และประโยคท่ี 
     ฟัง  

 คำ  กลุ่มคำ ประโยคเด่ียว (simple sentence) และ 
ความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และนันทนาการ 
 เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ คำ  
(คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรรม) 

 ๔. ตอบคำถามจากการฟังประโยค  
     บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ท่ี 
     มีภาพ ประกอบ 

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  
 ประโยคคำถามและคำตอบ  
   -  Yes/No Question เช่น   
       Is this/ that a/ an. . ?    Yes, it is. / No, it isn’ 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.  
    

 
 
 



 ๑๘ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 
 

๑. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ใน 
     การส่ือสารระหว่างบุคคลตาม 
     แบบท่ีฟัง 
 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค /ข้อความที ่ใช้แนะนำตนเอง  
เ ช ่ น   Hi / Hello/  Good morning / Good 
afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m 
fine./ I am… /  Goodbye. / Bye./ Thank you./ I 
am sorry.  etc.  

 ๒. ใช้คำส่ังและคำขอร้องง่ายๆ   
     ตามแบบท่ีฟัง 

 คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 

 ๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของ 
     ตนเองตามแบบท่ีฟัง  

 คำศัพท์ สำนวน และประโยคท่ีใช้บอกความ 
   ต้องการ เช่น I want…/ Please,…  etc. 

 ๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ  
     เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 

 คำศัพท์  สำนวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name?/   
 My name is…/ I am…/ How are you?/ 
I am fine.        etc. 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ 

     เรื่องใกล้ตัว 
 คำและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกช่ือ  
อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกส่ิงต่างๆ จำนวน 
๑-๓๐  สี  ขนาด  สถานท่ีอยู่ของส่ิงของ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 
 

๑. พูดและทำท่าประกอบ ตาม 
    วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้ 
สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง   
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการ 
ตอบรับหรือปฏิเสธ   

 ๒. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ 
      เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 

 คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  
   เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    

 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
     วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่น 
เกม  การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ 
ท่าทางวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่วันวาเลนไทน์      

 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

     สาระการเรียนรู้อื่น 
 คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี 

     เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร 

ของภาษาต่างประเทศและ 
ภาษาไทย 

 ต ั ว อ ั ก ษ ร แ ล ะ เ ส ี ย ง ต ั ว อ ั ก ษ ร ข อ ง      
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 



 ๒๐ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑ .  ใ ช ้ ภ าษาต ่ า ง ประ เทศ  เพื่ อ   

รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร้องท่ี
ฟัง หรืออ่าน 

 คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน  
   -  คำส่ัง เช่น Give me a/an.../Draw and color the   
       picture./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ 
      Don’t eat in class.    etc.    
   - คำขอร ้อง 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. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่าน
กลุ่มคำ ประโยค และบทพูด 
เข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

 คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้าจังหวะ และ
การสะกดคำ 
 การใช้พจนานุกรม 
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
   -   การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  
   -  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
  -   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 ๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ 
      ต ร ง ต าม คว าม ห ม าย ข อ ง
กลุ่มคำ 
     และประโยคท่ีฟัง  

 กลุ่มคำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์  และความหมาย 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
อาหาร เครื่องด่ืม และนันทนาการ เป็น  วงคำศัพท์สะสม
ประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรรม) 
 

 ๔. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค  บทสนทนา หรือ 
นิทานง่ายๆ  

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  
   ประโยคคำถามและคำตอบ  
   - Yes/No Question เช่น   
      Is/ Are/ Can… ?   Yes,… is/ are/ can. /   
                                  No,… isn’ t/aren’ 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  in/on/under…     
                                       They are             etc.                                



 ๒๒ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ใน 

     การส่ือสารระหว่างบุคคลตาม 
     แบบท่ีฟัง 
 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ และประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง เช่น  
Hi  / Hello/  Good morning / Good afternoon/ 
Good evening/ I am sorry./ How are you? I’m 
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 .ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตาม
แบบท่ีฟัง 

 คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 

 ๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของ 
ตนเองตามแบบท่ีฟัง  

 คำศัพท์ สำนวน และประโยคท่ีใช้บอกความ 
   ต้องการ   เช่น Please,…/ May I go out?/ 
   May I come in?   etc.  

ป.๓ 
 

๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
 

 คำศัพท์  สำนวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ 
   ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เช่น  
   What’s your name?       My name is… 
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… 
    Who is…?                     He/She is…     etc. 

 ๕. บอกความรู้สึกของตนเอง 
      เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว หรือ 
      กิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

 คำและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ  
   เสียใจ ชอบไม่ชอบ  เช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/  
   I’m  happy./ I like cats./ I don’t like snakes.   
etc. 
 

 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ 

     เรื่องใกล้ตัว 
 คำและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกช่ือ  
อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน ๑-๕๐  
สี  ขนาด  สถานท่ีอยู่ของส่ิงของ  

 ๒. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของ
บุคคล สัตว์ และส่ิงของ ตามท่ี 
 ฟังหรืออ่าน  

 คำ กลุ่มคำท่ีมีความหมายเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์   
   และสิ่งของ  เช่น การระบุ /เชื่อมโยงความสัมพนัธ์
ของภาพกับคำ หรือกลุ ่มคำ โดยใช้ภาพ แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนผัง  

 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ 
 

๑. พูดและทำท่าประกอบ ตาม 
     มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ 
     เจ้าของภาษา    

 มารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น 
การขอบคุณ  ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทาง 
 ประกอบ  การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัส 
 มือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ 
 ปฏิเสธ     

 ๒. บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ  
      เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งาน 
      ฉลอง และ ชีวิตความเป็นอยู่ 
      ของเจ้าของภาษา     

 คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส 
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  เครื่องแต่งกาย  อาหาร  
เครื่องด่ืม   

 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
      วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่น 
   เกม  การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบท่าทาง 
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 

สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. บอกความแตกต่างของเสียง 

 ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยค
ง ่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
   

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

     สาระการเรียนรู้อื่น 
 

 คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี 

     เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม

คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกีย่วข้องใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ   

 
 
 
 
 



 ๒๕ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 
 

๑. ปฏิบัต ิตามคำสั ่ง  คำขอร ้อง  
และ  คำแนะนำ  ( instructions) 
ง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน และคำแนะนำใน
การเล ่นเกม การวาดภาพ หร ือการทำอาหารและ
เครื่องด่ืม  
   -   คำสั ่ง เช ่น 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. 
-  คำขอร้อง เช่น Please take a queue./  
   Take a queue,  
    please./ Can you help me, please?   etc. 
   -   คำแนะนำ เช่น You should read   
       everyday./Think  
       before you speak./ คำศัพท์ท่ีใช้ในการเล่นเกม   
       Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./  
   ]  Count .    
       the number./ Finish./   คำบอกลำดับข้ันตอน   
       First,...  Second,…  Then,… Finally,...    etc.    

 ๒. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่าน
กลุ่มคำ ประโยค  ข้อความ 
ง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

 คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ  บทพูดเข้าจังหวะ และ
การสะกดคำ 
 การใช้พจนานุกรม 
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
   -  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  
   -  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
   -  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 



 ๒๖ 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 
 

๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์  
      หรือเครื่องหมายตรงตาม 
      ความหมายของประโยคและ 
      ข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง หรืออ่าน  

 กลุ่มคำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และ 
   ความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  
   ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและ 
   นันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย และ
ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ๕๕๐-
๗๐๐ คำ  (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)  

 ๔.  ตอบคำถามจากการฟังและ 
      อ่านประโยค  บทสนทนา  
      และนิทานง่ายๆ  

 ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมีภาพประกอบ  
   คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
   ทำอะไร  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. 
- Wh-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…   etc.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 
 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร 
     ระหว่างบุคคล  
 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค  /ข้อความ
ที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และ
สำนวนการตอบ ร ั บ   เ ช ่ น   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.   

 
 

๒ .ใช้คำส่ัง คำขอร้อง และคำขอ 
      อนุญาตง่ายๆ  

 คำสั ่ง  คำขอร ้อง  และคำขออนุญาตที ่ใช ้ ใน
ห้องเรียน  

 ๓.  พูด/เขียนแสดงความต้องการ 
      ของตนเอง และขอความ 
      ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  

 คำศัพท์ สำนวน และประโยคท่ีใช้แสดงความ 
ต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ 
ต่างๆ เช่น  I want …/ Please…/ May…?/ 
I need your help./ Please help me./ Help me!       
etc. 

 ๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว  
 
 

 คำศัพท์  สำนวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิงใกล้ตัว 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. 



 ๒๘ 

 ๕.  พูดแสดงความรู้สึกของตนเอง 
   เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ 
    กิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

 คำและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ  
   เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก  ไม่รัก  เช่น  
   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. 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. พูด /เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

และเรื่องใกล้ตัว 
 

 ประโยคและข้อความที ่ใช ้ในการพูดให้ข ้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัว  เช่น ช่ือ  
อายุ  รูปร่าง  สี  ขนาด รูปทรง สิ่งต่างๆจำนวน ๑-
๑๐๐ วัน เดือน ปี ฤดูกาล ท่ีอยู่ของ 
ส่ิงต่างๆ  
 เครื่องหมายวรรคตอน 

 ๒. พูด /วาดภาพแสดง ความสัมพันธ์ 
ของสิ ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที ่ฟังหรือ
อ่าน  

 คำ กลุ่มคำที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ ่งต่างๆ  
ใกล้ตัว เช่น การระบุ/เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของภาพ
กับคำ หรือกลุ่มคำ โดยใช้ภาพ  แผนภูมิ 
แผนภาพ   แผนผัง  

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ  
     เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 
 

๑. พูดและทำท่าประกอบอย่าง 
     สุภาพตามมารยาทสังคม    และ 
    วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     

 มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
   เช่น     การขอบคุณ ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ  
การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/ 
     วันสำคัญ/ งานฉลองและ 
     ชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ  
     ของเจ้าของภาษา       

 คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/ 
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
เช่น วันคริสต์มาส  วันขึ ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์  
เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล อาหาร  เครื่องด่ืม     

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
     วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น  การเล่น     
   เกม   การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง  
   บทบาทสมมุติ    วันคริสต์มาส    วันขึ้นปีใหม่  
   วันวาเลนไทน์      

 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. บอกความแตกต่างของเสียง 

     ตัวอักษร คำ  กลุ่มคำ  ประโยค  
     และข้อความของภาษา 
     ต่างประเทศและภาษาไทย 

 ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
   

 ๒. บอกความเหมือน /ความแตกต่าง 
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  
 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และ
งานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ท่ี 

     เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วย 
    การพูด /การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม และการนำเสนอ  
   คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ฟังและพูด /อ่านในสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 

 การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่าน 
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น

และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการ 
   รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือและ 
   แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่าง
เหตุผล 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง   
     และคำแนะนำง่ายๆ ท่ีฟังและ 
     อ่าน 
 

 คำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง   
   และคำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ 
   ทำอาหารและเครื่องด่ืม  
   -  คำส่ัง 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. 
   -  คำขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Can/Could you help me, please?    
etc. 
   -  คำแนะนำ เช ่น You should read everyday./ 
Think before you speak./ คำศัพท์ท่ีใช้ในการเล่นเกม  
 Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count  
 the number./ Finish./ คำบอกลำดับข้ันตอน   
 First,.. Second,.. Next,… Then,.. Finally,…   etc 

 
 
 

๒. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  
และบทกลอนสั ้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 

  ประโยค  ข้อความ  และบทกลอน  
  การใช้พจนานุกรม   
  หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
   -   การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
    -   การออกเส ียง เช ื ่ อมโยง ( linking sound)  ใน
ข้อความ 
    -  การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 
 
 
 
 
 

 ๓. ระบ/ุวาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายตรงตามความหมาย 
ของประโยคและข้อความส้ันๆ  

 กลุ่มคำ ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์     
เครื่องหมาย  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง    ครอบครัว 
โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  



 ๓๒ 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 
 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร 
     ระหว่างบุคคล  
 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค /
ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว 
และสำนวนการตอบรับ  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./ 
Good/ Very good. /  Thanks. /  Thank you. / 
Thank you very much./ You’re welcome./ It’s 
O.K.    etc.  

ท่ีฟัง หรืออ่าน  เวลาว่างและนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -
ขาย และลมฟ ้าอากาศ  และเป ็นวงคำศ ัพท ์สะสม
ประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ คำ  (คำศัพท์ที ่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

 ๔. บอกใจความสำคัญ  และตอบ 
     คำถามจากการฟังและอ่านบท 
     สนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ  
     เรื่องส้ันๆ  

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องส้ันๆ  
   คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  
   ใครทำอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร 
    - 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.   
- Wh-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…       etc.     



 ๓๓ 

 
 

๒. ใช้คำส่ัง  คำขอร้อง  คำขอ อนุญาต  
และให้คำแนะนำง่ายๆ  

 คำส่ัง  คำขอร้อง  คำแนะนำท่ีมี ๑-๒  ขั้นตอน 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ  
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ 
 ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน 
 สถานการณ์ง่ายๆ  

 คำศัพท์ สำนวน และประโยคท่ีใช้บอกความ 
   ต้องการ  ขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธ 
   การให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/     
   I need../ Help me!/ Can/ Could..?/ Yes,../No,       
   etc. 

 ๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
     เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
     และเรื่องใกล้ตัว  
 
 
 
 
 
 

 คำศัพท์  สำนวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ 
   ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ   
    เรื่องใกล้ตัว 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. 

ป.๕ 
 

๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ 
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้ 
เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

 คำและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก เช่น ชอบ     
ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และ
การเขียน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. พูด /เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

และเรื่องใกล้ตัว 
 

 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูล 
เกี ่ยวกับ  บุคคล สัตว์ สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ข้อมูล   ส่วนบุคคล  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว จำนวน 
๑-๕๐๐  ลำดับท่ี  วัน เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  สภาพ
ดินฟ้า  อากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก  สี  ขนาด รูปทรง  
ท่ีอยู่  ของส่ิงต่างๆ   
 เครื่องหมายวรรคตอน 

 ๒. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ 
แสดงข้อมูลต่างๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน  

 คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมาย
ของเรื่องต่างๆ  ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
     เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 ประโยคท่ีใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็น 
   เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 

 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 
 

๑. ใช้ถ ้อยคำ น ้ำเสียง และกิร ิยา 
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท 
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
 ภาษา   

 การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตาม  
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเช่น  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทาง 
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือการ
โบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ   
การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือ 
 ปฏิเสธ     

 ๒. ตอบคำถาม /บอกความสำคัญของ
เทศกาล /ว ันสำคัญ /งานฉลองและ 
ชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของ  
 เจ้าของภาษา   

 ข้อมูลและความสำคัญของเทศกาล /วันสำคัญ /งาน
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น 
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์   
เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องด่ืม     

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
 วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น 
เกม  การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     



 ๓๕ 

สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง 

     ระหว่างการออกเสียงประโยค 
     ชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย 
     วรรคตอน  และการลำดับคำ  
     (order) ตามโครงสร้างประโยค  
     ของภาษาต่างประเทศและ 
     ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษา 
กับของไทยการใช้เครื ่องหมายวรรคตอนและการ
ล ำ ด ั บ ค ำ ต า ม โ ค ร ง ส ร ้ า ง ป ร ะ โ ย ค ข อ ง
ภาษาต่างประเทศ และ ภาษาไทย 

ป.๕ ๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง 
  ระหว ่ าง เทศกาลและงานฉลอง  
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและ 
   งานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ท่ี 

   เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  อื่น และนำเสนอด้วยการพูด /  
  การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม และการนำเสนอ 
  คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนใน 

     สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน 
     ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียนใน 
   สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น

และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการ 
   รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือและ 
    แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง   
     และคำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 

 คำสั่ง  คำขอร้อง ภาษาท่าทาง  และคำแนะนำในการ
เล่นเกม การวาดภาพ การทำอาหารและเครื่องดื่ม และ
การประดิษฐ์   
   -  คำส่ัง 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. 
   -  คำขอร้อง เช่น Please look up the meaning in 
a  dictionary./ Look up the meaning in a    
      dictionary, please./ Can/Could you help me,     
       please?   etc. 
   -  คำแนะนำ เช่น You should read 
everyday./Think  
      before you speak./ คำศัพท์ท่ีใช้ในการเล่นเกม  
      Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
     Count the number. /  Finish. / ค ำบ อ ก ล ำ ดั บ
ขั้นตอน  
     First,… Second,…  Next,…  Then,…  Finally,…   
etc.    

 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
      และบทกลอนส้ันๆ  ถูกต้อง 
       ตามหลักการอ่าน 

 ข้อความ  นิทาน  และบทกลอน  
 การใช้พจนานุกรม 
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
   -   การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
   -  การออกเสียงเช่ือมโยง (linking sound) ในข้อความ 
   -  การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 
 

๓. เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความ
สั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายท่ีอ่าน 

 ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย 
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง 
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ- 
ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสม 
ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็น 
รูปธรรมและนามธรรม) 

 ๔.  บอกใจความสำคัญและตอบ 
 คำถามจากการฟังและอ่านบท 
 สนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่อง    
  เล่า   

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า  
   คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
   ทำอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม 
   - 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.   
   - Wh-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.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 
 

๑. พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  
 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความ
ท่ีใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว  และสำนวน
การตอบรับ  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./ That’s O.K./  That’s 
all right./  Not at all./ Don’t worry./ Never mind./ 
Excuse me./  Excuse me, Sir./Miss./Madam.     etc. 

 ๒. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง และให้ 
      คำแนะนำ  

 คำส่ัง คำขอร้อง และคำแนะนำท่ีมี ๒-๓ ขั้นตอน 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ 
     ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ  
     และปฏิเสธการให้ความ 
     ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  

 คำศัพท์ สำนวน และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการขอ
ความช ่วยเหล ือ  ตอบร ับและปฏ ิ เสธการให ้ความ
ช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/ I need…/ 
Help me!/ Can/Could…?/ Yes,.../No,…    etc. 

 ๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ 
     ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
     ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
 

 คำศัพท์  สำนวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ 

     ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ 
     ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง 
    ให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

 คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผล
ประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มี ความสุข  
เศร้า  หิว  รสชาติ  สวย  น่าเกลียด  เสียงดัง   
ดี ไม่ดี     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. 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และ
การเขียน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. พูด /เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  
 

 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับ  ตนเอง กิจวัตรประจำวัน  เพื่อน  
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรียก 
ส่ิงต่างๆ จำนวน ๑-  ๑,๐๐๐ ลำดับท่ี วัน เดือน ปี  
ฤดูกาล  เวลา   กิจกรรมท่ีทำ  สี  ขนาด รูปทรง  ท่ี 
อยู่ของส่ิงต่างๆ  ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ      
อารมณ์  ความรู้สึก  
 เครื่องหมายวรรคตอน 

 ๒. เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟัง 
หรืออ่าน  

 คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์ 
กับ   ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง  

 ๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 
 

๑. ใช้ถ ้อยคำ น ้ำเสียง และกิร ิยา
ท่าทาง อย่างสุภาพเหมาะสม  ตาม 
มารยาทสังคมและวัฒนธรรม 
ของ เจ้าของภาษา   
 

 การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิร ิยาท่าทาง ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เช่น  
การขอบค ุณ  ขอโทษ  การใช ้ส ีหน ้ าท ่ าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ    การ
กล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน 
สำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความ 
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา    

 ข้อมูลและความสำคัญของเทศกาล /วันสำคัญ / 
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   
เช ่น ว ันคร ิสต์มาส ว ันขึ ้นปีใหม่ ว ันวาเลนไทน์  
เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล  อาหาร  เครื่องด่ืม   

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น 
เกม  การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง 

ร ะหว ่ า งการออก เส ี ย งประ โยค 
ชน ิดต ่ างๆ  การใช ้ เคร ื ่ องหมาย 
วรรคตอน  และการลำดับคำตาม 
โ ค ร ง ส ร ้ า ง ป ร ะ โ ย ค  ข อ ง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทยการ
ใช้เคร ื ่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสร ้างประโยคของภาษาต ่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.๖ ๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความ 
     แตกต่างระหว่างเทศกาล งาน 
     ฉลองและประเพณีของเจ้าของ 
     ภาษากับของไทย   

 การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง 
ระหว่างเทศกาล  งานฉลอง และประเพณีของ 
 เจ้าของภาษากับของไทย 

 
 



 ๔๒ 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ท่ี 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู ้ และนำเสนอด้วย
การพูด /  การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม และการนำเสนอคำศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ 
 สถานศึกษา 

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น

และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการ 
   รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือและ 
   แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๑ ๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง  

คำแนะนำ และคำช้ีแจงง่ายๆ ท่ี 
 ฟังและอ่าน 

 คำส่ัง  คำขอร้อง คำแนะนำ และคำช้ีแจงในการ 
ทำอาหารและเครื ่องดื ่ม  การประดิษฐ์  การใช้ยา  / 
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ 
การใช้อุปกรณ์  
 -  คำสั่ง 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. 
  -  คำขอร้อง เช่น 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. 
 -   คำแนะนำ เช ่ น  You should read everyday. / 
Think  
before you speak./   คำศ ัพท ์ท ี ่ ใช ้ ในการเล ่น เกม 
Start./  
My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the  
number./  Finish.        etc.  
 -  คำสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 
 -  ตัวเช่ือม (connective words) เช่น First,…  
Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,    etc. 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๑ ๒. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 

และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ   
ถูกต้องตาม หลักการอ่าน   
 
 

 ข้อความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง  
 การใช้พจนานุกรม   
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
   -  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  
   -  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
   -  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
   -  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
   -  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 
 

 ๓. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ เรียง
(non-text information) ท่ีอ่าน    

 ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ -ขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว 
การบร ิการ สถานที ่  ภาษา และว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑ ,๔๐๐-
๑,๕๕๐ คำ   (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่  
ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ  
 แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ
โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast :  but, although/  Quantity words เ ช่ น  
many/ 
much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ 
a little/ little       etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๑ ๔ . ร ะ บ ุ ห ั ว ข ้ อ เ ร ื ่ อ ง  ( topic)   

      ใจความสำคัญ (main idea)  
      และตอบคำถามจากการฟัง 
      และอ่านบทสนทนา นิทาน  
      และเรื่องส้ัน   
 

 บทสนทนา  นิทาน เรื่องส้ัน และเรื่องจากส่ือประเภท 
   ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 
   เว็บไซด์ การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง     
   ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
   คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
   ทำอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่ 
   -  Yes/No Question   
   -  Wh-Question  
   -   Or-Question   
        etc.     
   -   Tenses :  present simple/  present 
continuous/     
       past simple/ future simple      etc.     
   -   Simple sentence/ Compound sentence              

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล 

     เกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และ 
     สถานการณ์ต่างๆ ใน 
     ชีวิตประจำวัน 

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การ   
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ   
พูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/    
ข้อความ   ท่ีใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคล 
ใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปล่ียน 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  

 ๒. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และ 
       คำช้ีแจง ตามสถานการณ์ 
 

 คำขอร้อง คำแนะนำ และคำช้ีแจง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 

ขอความช ่วยเหล ือ  ตอบร ับและ
ปฏ ิ เสธการให ้ความช ่วยเหล ือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ 
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ   
ช่วยเหลือ  เช่นPlease… /…, 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. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ฟังหรืออ่านอย่าง 
เหมาะสม 

 คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการ
ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   

 ๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก  
และความคิดเห็นของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   
 กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้ 
 เ ห ต ุ ผ ล ส ั ้ น ๆ  ป ร ะ ก อ บ 
อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  
และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ   
เสียใจ  มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า 
เกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์  
สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. พูดและเขียนบรรยายเก ี ่ยวกับ

ต น เ อ ง     ก ิ จ ว ั ต ร ป ร ะ จ ำ วั น 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม   ใกล้
ตัว 

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับ 
ตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม 
ใกล้ตัว เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การ
ท่องเท่ียว      

 ๒. พูด /เขียน สรุปใจความสำคัญ / 
 แกน่สาระ(theme) ท่ีได้จากการ  
 วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน 
 ความสนใจของสังคม 

 การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์  
ความเรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ เช่น     
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้
ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ    
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล 
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 

 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑.ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง

สุภาพเหมาะสม  ตามมารยาท สังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการ   
   สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ 
   เจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ 
   ชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด 
   ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ    
   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวย 
   พร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘ 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล           

     วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ 
      ประเพณีของเจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วัน 
สำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของ 
ภาษา 

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา 
     และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น 
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. บอกความเหมือนและความ 

     แตกต่างระหว่างการออกเสียง 
     ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้ 
     เครื่องหมายวรรคตอน  และการ 
     ลำดับคำตามโครงสร้างประโยค 
     ของภาษาต่างประเทศและ 
     ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทยการ
ใช้เครื ่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ   ตาม
โครงสร ้างประโยคของภาษาต ่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ๒. เปรียบเทียบความเหมือนและ 
      ความแตกต่างระหว่างเทศกาล     
      งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิต 
      ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
       กับของไทย 
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ  
 เจ้าของภาษากับของไทย 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/

ข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการ  
   นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
   สาระการเรียนรู้อื่น 



 ๔๙ 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ 

จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น 
ในห้องเรียนและสถานศึกษา  

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/ 
   สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ 
   สถานศึกษา 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ 

     สืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูล 
     ต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ 
     เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ 
     และประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /การค้นคว้า
ความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื ่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ
คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ ฟัง
และอ่าน 

 คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำช้ีแจง และคำอธิบาย เช่น  
   การทำอาหารและเครื่องด่ืม  การประดิษฐ์   
   การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง  การใช้อุปกรณ์ 
   -    Passive Voice ท่ีใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ  
        เช่น  is/are + Past Participle 
   -    คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/          
       before/ after      etc. 
   -   ตัวเช่ือม (connective words) เช่น First,…      
       Second,… Third,… Fourth,… Finally,…     etc. 

 ๒. อ ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ     
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

 ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง  
 การใช้พจนานุกรม  
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  -  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  
   - การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
   -  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
   -  การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
   -  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
   -  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 

 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ 
 

๓.  ระบุ  /เข ี ยนประ โยค  และ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ท่ีอ่าน 
 

 ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การ ซื้อ -ขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว 
การบริการ สถานที ่  ภาษา และว ิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑ ,๗๕๐-
๑,๙๐๐ คำ (คำศัพท์ที ่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) การ
ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
เช่น  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย กราฟ  แผนภูมิ แผนผัง 
ตาราง ภาพสัตว์ สิ ่งของ บุคคลสถานที ่ต่างๆ โดยใช้   
Comparison of adjectives/  adverbs/  Contrast: 
but, although/ Quantity words เช่น many/ much/ 
a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/  few/ a little/ 
little      etc. 

 ๔. เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ
บอกรายละเอียด 
สน ั บ สน ุ น  ( supporting detail) 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้ 
เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ  
ประกอบ 

 บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภท
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์  เว็บไซด์  
 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เช่น  ใครทำอะไร  ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่
หรือไม่  
   -  Yes/No Question   
   -  Wh-Question  
   -   Or-Question         
          etc.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒ 

 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ 
 

  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล 
และการยกตัวอย่าง  เช่น I think…/ I feel…/  
I believe… 
-    ค ำ ส ั น ธ า น  ( conjunctions)  and/  but/  or/ 
because/   
    so/ before/after  
-  ตัวเช่ือม (connective words) First,… Next,…   
    After,… Then,… Finally,…      etc. 
-  Tenses:  present simple/ present continuous/  
    present perfect/  past simple/  future tense     
etc.     
  -  Simple sentence/Compound sentence              

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล 

เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   
และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 

 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ พูด
แทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/  
ข้อความ  ท่ีใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคล   
ใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปล่ียน  
ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง   เรื ่องใกล้ตัว สถานการณ์ 
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
 

 ๒. ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  
คำช้ีแจง และคำอธิบายตาม   
สถานการณ์ 

 คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒  ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 

เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  
อย่างเหมาะสม 

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  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. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

 คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความที ่ใช้ใน  
การขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ    
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   

ม.๒ ๕. พ ูดและเข ียนแสดงความร ู ้ สึก 
และความคิดเห็นของตนเอง    
เกี ่ยวกับเรื ่องต่างๆ กิจกรรม และ 
ประสบการณ์ พร้อมท้ังให้ 
เหตุผลประกอบอย่าง เหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น     
และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ   
เสียใจ  มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย  น่าเกลียด 
เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์  
สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น   
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 
on…    I like…because…/ I love…because…/ I 
feel… because…/ I think…/ I believe…/ I agree/ 
disagree…/  I’m afraid I don’ t like…/  I don’ t 
believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. พูดและเขียนบรรยายเก ี ่ยวกับ 

ตนเอง   กิจวัตรประจำวัน   
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์      
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร 
ประจำวัน ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน    
 ความสนใจของสังคม เช่น  การเดินทาง การ   
 รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา /ดนตรี  การฟัง
เพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที ่ยว การศึกษา  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

 ๒. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / 
แก่นสาระ หัวข้อเรื ่อง (topic) ที ่ได้
จ ากการ ว ิ เ ค ราะห ์ เ ร ื ่ อ ง  /ข ่ าว /  
เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความสนใจ 
 ของสังคม 

 การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง  การ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ  
สนใจ  เช่น ประสบการณ์  ภาพยนตร์  กีฬา    
ดนตรี เพลง  

 ๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น   
 เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ 
 ตัว และประสบการณ์  พร้อมท้ัง 
ให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล   
 ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ   
 ประสบการณ์ 
 

 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง

เหมาะก ับบ ุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรม  
ของเจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิร ิยาท่าทางในการ  
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ  
เจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย 
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนำ 
ตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบกมือ  การแสดง 
ความรู ้สึกชอบ /ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การ  
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

ม.๒ ๒. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล  
วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 



 ๕๕ 

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา     
 และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น   
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     
 

 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. เปรียบเทียบและอธิบายความ  

 เหมือนและความแตกต่างระหว่าง   
 การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   
 และการลำดับคำตามโครงสร้าง  
 ประโยค ของภาษาต่างประเทศ 
 และภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆของเจ้าของภาษากับของไทย  
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสร ้างประโยคของภาษาต ่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ๒ เปรียบเทียบและอธิบายความ   
  เหมือนและความแตกต่างระหว่าง    
  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม   
  ของเจ้าของภาษากับของไทย   

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ   
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/   

ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม   
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง 
เรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/    
การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการ 
   นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม   
   สาระการเรียนรู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์     

จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น   
ในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/ 
   สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน    
   สถานศึกษา  และชุมชน 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ 

 สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและ   
 สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
 และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน 
 การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /การค้นคว้า
ความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื ่อและแหล่งการเรียนรู
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
 ข่าวสาร ของโรงเรียนเป็น  
 ภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน           
เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน         
การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำ  
โรงเรียน  การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน เป็น
ภาษาอังกฤษ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ 
คำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟัง  และ
อ่าน 

 คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบาย ในการ
ประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้
อุปกรณ์  
   -   Passive Voice ท่ีใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ    
        เช่น  is/are + past partciple 
   -   คำสันธาน(conjunction) เช่น and/ but/ or/    
        before/ after/ because      etc. 
   -   ตัวเช่ือม )connective words( เช่น First,…    
        Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,…    
        Finally,…      etc. 

 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว  
โฆษณา และบทร้อยกรอง 
 ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง  
 การใช้พจนานุกรม  
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  -  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ   
สระเสียงส้ัน สระเสียงยาว สระประสม 
   - การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
   - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
   - การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
   - การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
   - การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 
 

๓. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ  
 เรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ   
ประโยค และข้อความท่ีฟังหรือ  
อ่าน  
 

 ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง   
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การ 
ซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การ 
เดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ    

 
 
 
 
 
 
 



 ๕๘ 

 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ 
 

 ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เป็นวงคำศัพท์สะสม
ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ (คำศัพท์ที ่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม)  
  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือไม่ใช่ความ
เรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟแผนภูมิ ตาราง 
ภาพส ัตว ์  ส ิ ่ งของ  บ ุคคล สถานท ี ่ ต ่ างๆ  โดยใช้  
Comparison of adjectives/  adverbs/  Contrast : 
but, although/ Quantity words เช่น  many/ much/ 
a lot of/ lots of/ some/ any /a few/ few/ a little/ 
little       etc. 

 ๔. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ 
 สำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน 
 และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 เรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือ 
 ประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้ 
 เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละ เอ ี ยดสน ับสน ุน  จากส ื ่ อส ิ ่ งพ ิมพ ์ และ ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ  โทรทัศน์  
เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต 
 คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ทำอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่ 
  -  Yes/No Question   
  -  Wh-Question  
  -  Or-Question    
    etc.     
 ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล 
และการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ I feel…/ 
   I believe… /  I agree/ disagree… /  I don’ t 
believe…/  
   I have no idea… 
   - if clauses 
   - so…that/such…that 
   -  ค ำ ส ั น ธ า น ( conjunctions)  and/  but/  or/ 
because/   
     so/  before/ after     etc 
 

 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๓ 
 

   -   Infinitive pronouns : some/  any/  someone/ 
anyone/  
      everyone/ one/ ones     etc. 
  -  Tenses : present simple/ present continuous/  
      present perfect/  past simple/  future tense     
etc. 
 -   Simple sentence/  Compound sentence/ 
Complex sentence 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื ่อสารทางภาษาในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู ้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล 

 เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว 
 สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ใน 
  ความสนใจของสังคมและส่ือสาร 
  อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  

 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การ  
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว  
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสนทนา / 
เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว     
 สถานการณ์  ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจใน 
 ชีวิตประจำวัน    

 ๒. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ 
 คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่าง 
 เหมาะสม 

 คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง  คำอธิบาย ท่ีมี  
ขั้นตอนซับซ้อน 

  ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ   อย่างเหมาะสม  

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและ  
ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  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. 
 



 ๖๐ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 

อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องที่ฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม 

 คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ใน 
   การขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ 
   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   

 ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก  
 และความคิดเห็นของตนเอง 
 เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
 ประสบการณ์ และข่าว/ 
  เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผล 
  ประกอบอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  
   และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ  
   เสียใจ  มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย  
   น่าเกลียด เสียงดัง ดี  ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์  
   สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น  
   Nice. /  Very nice. /  Well done! / 
Congratulations    
   on... / I like…because…/ I love… because… 
/ 
   I feel… because…I think…/ I believe…/ 
   I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t  
    like…  I don’t believe…/ I have no idea…/   
    Oh no!      etc. 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ 

 ตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/  
 เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ        
 ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/   
 เหตุการณ์/ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
 เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่น 
 กีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การ   
 ท่องเท่ียว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

 ๒. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ /
แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จาก  การ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/ 
  เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ใน 
 ความสนใจของสังคม 

 การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 
 การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี  
 อยู่ในความสนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์   
  สถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง  

ม.๓ ๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
   และเหตุการณ์  พร้อมท้ังให้ 
   เหตุผลประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผล  
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ    
เหตุการณ์ 

 



 ๖๑ 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยา  

 ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส   
  ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรม 
  ของเจ้าของภาษา 

 การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ 
ชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การพูด  
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ    
การแสดงความ รู้สึกชอบ /ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
 ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
 เจ้าของภาษา 

 ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา  

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา 
 และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่น 
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ ้นปีใหม่   
 วันวาเลนไทน์     
 

 
สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. เปรียบเทียบและอธิบายความ 

 เหมือนและความแตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   
 และการลำด ับคำตามโครงสร ้ าง   
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ 
 ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด    
 ต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย 
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ 
 ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ๒. เปร ียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่าง  ระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้
อย่างเหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ  
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
การนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 

 
 



 ๖๒ 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
นำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการ 
  นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
  สาระการเรียนรู้อื่น 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ 

จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น   
ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน  
และสังคม 

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/  
สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน    
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ 

 สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 
 ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ 
  แหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /การค้นคว้า
ความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื ่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 ๒. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน   
 ชุมชน และท้องถิ่น เป็น   
 ภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น การทำหนังสือเล่มเล็ก 
แนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ ่น การทำแผ่น   
ปลิว    ป้ายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ       
โรงเรียนและสถานท่ีสำคัญในชุมชนและท้องถิ่น    
 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน  
 และท้องถิ่น เป็นภาษาอังกฤษ     

 
 



 ๖๓ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



 ๖๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
 
 



 ๖๕ 

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                     เวลา  ๒o๐ ช่ัวโมง 
 
        ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆท่ีฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  พูด
โต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆตามแบบท่ีสั่ง  บอกความ
ต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆท่ีเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุ
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกี ่ยวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม      รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความเพลิดเพลิน  จากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื ่นๆ เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต เกิดสมรรถนะตาม
ความต้องการของหลักสูตรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้อง
กับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด : 
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   
ต ๓.๑ ป.๑/๑   
ต ๔.๑ ป.๑/๑   
ต ๔.๒ ป.๑/๑   
รวมท้ังหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด   

 



 ๖๖ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                      เวลา  ๒o๐  ช่ัวโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียง   อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำและ
อ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ  กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง 
ตอบคำถามจากการฟังประโยค  บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบ  พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆง่ายๆใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง   บอกความต้องการง่ายๆ
ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟังพูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความเพลิดเพลิน  จากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด : 
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   
รวมท้ังหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 

 
 



 ๖๗ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                  เวลา  ๒o๐ ช่ัวโมง 
 

 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและ
บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ
และประโยคท่ีฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบคำส้ันๆง่ายๆ
ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการงา่ย
ของตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง บอกความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัวจัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล  สัตว์ และสิ่งของ ตามแบบที่ฟังหรืออ่าน  พูดและทำท่าทาง
ประกอบ ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวข้องกับเทศกาล  วัน
สำคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับ
วัย  บอกความแตกต่างของเสียง  อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศ  บอกคำศัพท์ท่ี
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
                ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษา
ท่าทางรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจ
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข  สนุกสนานในการเรียน  และเป็น
พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : 
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,  ป.๓/๕  
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 ป.๓/๑   
รวมท้ังหมด   ๑๘   ตัวชี้วดั 



 ๖๘ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                         เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง   คำขอร้อง    คำแนะนำ  และคำขออนุญาตง่าย ๆ  อ่านออกเสียง  คำ   สะกด
คำ  กลุ่มคำ  ประโยค   ข้อความส้ัน ๆ  บทพูดเข้าจังหวะ    บทสนทนา    และนิทานง่าย ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง   พูดสนทนาส่ือสาร  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง    เพื่อน   และครอบครัว    แสดงความ
ต้องการ   ขอความช่วยเหลือ   แสดงความรู้สึกและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ  ใกล้ตัวตลอดจนกิจกรรม
ต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   โดยใช้ทักษะการฟัง  การอ่าน และการเขียน  และวัฒนธรรม
ของเจ้าภาษา  และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง  มารยาท  เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยู่   
เสียงตัวอักษร   คำ  กลุ่มคำ   และประโยคและข้อความ   เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและนำไปใช้ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ค้นคว้าความสัมพันธ์ของคำศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่  สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสืบค้น  ค้นคว้า
ข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การส่ือสาร  การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อ
ยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนท่ีเน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด : 
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 
รวมท้ังหมด  ๒๐   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 ๖๙ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                        เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 
 ใช้ภาษาสื่อสารด้วยถ้อยคำ   น้ำเสียงและกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท  สังคม  
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง  
คำขอร้อง  คำแนะนำ   การบอกใจความสำคัญและคำตอบจากบทสนทนา  นิทานสั้น ๆ  การเขียนภาพ  
สัญลักษณ์  แผนผัง  แผนภูมิ  เครื ่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว   โรงเรียน  
สิ ่งแวดล้อม  อาหาร  เครื ่องดื่ม  เวลาว่าง  นันทนาการ  สุขภาพ  สวัสดิการ  การซื้อ - ขาย  และลมฟ้า
อากาศ    โดยใช้ทักษะการฟังและการอ่านที่ถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   การ
แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   การแสดงความรู้สึก
ของตนเองพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ   ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  
การตอบคำถามบอกความสำคัญของเทศกาล  วันสำคัญ  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆของเจ้าของ
ภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค   การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ใช้กระบวนการทักษะทางภาษาใน
การสืบค้น   ค้นคว้าและรวบรวมคำศัพท์ให้สามารถนำเสนอข้อมูลท่ีเรียนรู้  มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง  ๆเพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงาน
ในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 
๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : 
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   
รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวชี้วัด    
 
 



 ๗๐ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                    เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 
 ใช้ภาษาสื่อสารด้วยถ้อยคำ   น้ำเสียงและกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคม  และ
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง  
คำขอร้อง  คำแนะนำในการเล่นเกม  การวาดภาพ  การทำอาหาร   เครื ่องดื่ม   และการประดิษฐ์  บท
สนทนา   ข้อความ   นิทาน  บทกลอนสั้น ๆ  การบอกใจความสำคัญและตอบคำถาม   ระบุประโยค   
ข้อความสั้น ๆ   ตรงตามภาพ   สัญลักษณ์  แผนผัง  แผนภูมิ  เครื ่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาว่าง  นันทนาการ  สุขภาพ   สวัสดิการ 
การซื้อ - ขาย   และลมฟ้าอากาศ    โดยใช้ทักษะการฟังและการอ่านท่ีถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อใช้ส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล   การแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   
การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว    แสดงความรู้สึกของตนเองพร้อม
ท้ังให้เหตุผลส้ันๆ   การตอบคำถามบอกความสำคัญของเทศกาล   วันสำคัญ   งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ง่าย ๆของเจ้าของภาษา      บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค   การใช้
เครื ่องหมายวรรคตอน  และการลำดับตามโครงสร้างประโยคโดยใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  ส่ือ
ความหมายให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  การเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  โดยใช้
กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค้น   ค้นคว้าและรวบรวมคำศัพท์ให้สามารถนำเสนอข้อมูลท่ีเรียนรู้  มี
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษมีนิสัยรักการอ่าน  และสามารถนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงาน
ในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 
๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : 
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     
รวมท้ังหมด   ๒๐   ตัวชี้วัด 
 
 



 ๗๑ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๑                              เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ ออกเสียง
ประโยคชน ิดต ่างๆ  การใช ้ เคร ื ่องหมายวรรคตอนและการลำด ับคำตามโครงสร ้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย 
สรุปใจความสำคัญที ่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื ่องเกี ่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ     บท
สนทนา นิทาน เรื่องสั้นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบ
ประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถส่ือสารด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ท้ัง
ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักและภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของ
ผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
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  ม.๑/๑  
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๒  ม.๑/๑ 
รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 ๗๒ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๒                            เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ ออกเสียง
ประโยคชน ิดต ่างๆ  การใช ้ เคร ื ่องหมายวรรคตอนและการลำด ับคำตามโครงสร ้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย 
สรุปใจความสำคัญที ่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื ่องเกี ่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ     บท
สนทนา นิทาน เรื่องสั้นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบ
ประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถส่ือสารด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ท้ัง
ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักและภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของ
ผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
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  ม.๑/๑  
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๒  ม.๑/๑ 
รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



 ๗๓ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๑                           เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 

ประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพนัธ์กับ
เรื่องท่ีไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เปรียบเทียบ บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องของการออกเสียง ประโยคชนิด
ต่างๆ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี
เกี ่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
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 
รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 



 ๗๔ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๔                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๒                           เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 

ประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพนัธ์กับ
เรื่องท่ีไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เปรียบเทียบ บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องของการออกเสียง ประโยคชนิด
ต่างๆ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี
เกี ่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด: 
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 
รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 ๗๕ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๑                           เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 

ประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพนัธ์กับ
เรื่องท่ีไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เปรียบเทียบ บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องของการออกเสียง ประโยคชนิด
ต่างๆ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี
เกี ่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม๓/๓   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 
รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 



 ๗๖ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๒                            เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 

ประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพนัธ์กับ
เรื่องท่ีไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เปรียบเทียบ บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องของการออกเสียง ประโยคชนิด
ต่างๆ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี
เกี ่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม๓/๓   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 
รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 



 ๗๗ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
อ ๑๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       

 
 ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม  
หลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่อง  ใกล้ตัว พูด
โต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความ
ต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องใกล้ตัว เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๘ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
อ ๑๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       

 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และ
อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีฟัง ตอบ
คำถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพ ประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๗๙ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
อ ๑๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       

 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และ
บทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก /ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
ของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ จากส่ือ
ออนไลน์ พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้องง่ายๆ 
ตามแบบท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และ
เพื่อนตามแบบท่ีฟัง บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง พูด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง 
หรืออ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๘๐ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๑๔๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
      
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง  และคำแนะนำ ( instructions) ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ 
สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค  ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุภาพ 
หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน ตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ จากหนังสือหรือสื่อออนไลน์ พูด /เขียนโต้ตอบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้คำส่ัง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง 
และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด /เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื่อน และ
ครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง พูด /
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟัง
หรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับ
ให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๘๑ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๑๕๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
      
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง  และ คำแนะนำง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  และ
บทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง หรืออ่าน บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
และนิทานง่ายๆ หรือ    จากหนังสือหรือส่ือออนไลน์ เรื่องส้ันๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
ใช้คำส่ัง  คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว และเรื ่องใกล้ตัว พูด /เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ 
แผนผัง  และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัว
ของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๘๒ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๑๖๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และ คำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบท
กลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือก /ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ จากส่ือ
ออนไลน์ และเรื่องเล่า  พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ 
พูด /เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด  /เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ พูด /เขียน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๓ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     
 
                                                                  
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ  จากหนังสือหรือส่ือออนไลน์ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  เลือก/
ระบปุระโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) จากเรื่องท่ีฟังและอ่าน  
ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน 
และเรื่องสั้น สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  
ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อม   ใกล้ตัว พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ   ใกล้ตัว พร้อมท้ัง
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๔ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       
 
  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน ระบุ /เขียนประโยค  
และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่าง ๆ ที่อ่านจากหนังสือหรือสื่อออนไลน์ เลือกหัวข้อ
เรื่อง  ใจความสำคัญ    บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ คำ
ชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง 
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์    ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง /ข่าว /เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง 
ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้
สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕ 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     
 
 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ จากหนังสือหรือส่ือออนไลน์ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุและ
เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง  ๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คำขอร้อง ให้
คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว /
เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  
ข่าว /เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ     ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/
แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสงัคม 
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัว
ของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๖ 

ส่วนที่ ๔ 
หน่วยการเรียนรู ้

 
โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                        เวลา  ๒oo   ชั่วโมง   
 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 
๑.๑ Hello English 
    ๑.๑.๑ พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พิมพ์
ใหญ่ 
    ๑.๑.๒ พยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z พิมพ์เล็ก 
    ๑.๑.๓ สระภาษาอังกฤษ a, e, i, o, u 
    ๑.๑.๔ การออกเสียงพยัญชนะ( consonant ) 
และ  สระ ( vowel ) 
    ๑.๑.๕ การสะกดคำศัพท์และการออกเสียง
คำศัพท์ 
    ๑.๑.๖ สะกดช่ือตัวเอง 
 
๑.๒ My Self 
    ๑.๒.๑ประโยคทักทายส้ันๆ 
    ๑ .๒.๒ คำศ ัพท์  pet   fruit   color   like  
favorite 
    ๑.๒.๓ ความสามรถ What can you do? 
    ๑.๒.๔ งานอดิเรก Hobby 
    ๑.๒.๕การแสดงความร ู ้ส ึก How do you 
feel? 
    ๑.๒.๖ อาชีพในอนาคต My dream job. 
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ต ๑.๑ ป.๑/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๑/๑-๒ 
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 ๘๗ 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

๑.๓ My  Family 
    ๑.๓.๑ คำศัพท์ครอบครัว Family 
    ๑.๓.๒ แผนผังครอบครัว Family Tree 
    ๑.๓.๓ เขียนประโยคครอบครัวตนเอง 
    ๑.๓.๔ สนทนาถามตอบครอบครัวตนเอง 
 
๑.๔ My School  
    ๑.๔.๑ ประโยคคำส ั ่ งประโยคคำส ั ่ ง  sit 
down, stand up, close your book, open 
your book, look, listen 
    ๑.๔.๒ นับตัวเลข๑-๒o 
   ๑.๔.๓  ประโยคทักทายง่ายๆ 
    ๑.๔.๔  คำศัพท์ สะกดคำศัพท์ 
    ๑.๔.๕  เขียนและพูดเนื้อหาโรงเรียน 
 
รอบรู้ภาษา 
 
    ๒.๑ Body  
     ๒.๑.๑  คำศัพท์ และการออกเสียง Body  
    ๒.๑.๒ ประโยคสนทนาเรื่อง Body  
    ๒.๑.๓  พูดและเขียน Body  
    ๒.๑.๔  ตอบคำถามจากเรื ่องที่ฟังและอ่าน 
Body  
 
   ๒.๒ My Food 
    ๒.๒.๑ คำศัพท์ และการออกเสียง My Food 
    ๒.๒.๒  ประโยคสนทนาเรื่อง My Food 
    ๒.๒.๓  พูดและเขียน My Food 
    ๒.๒.๔  ตอบคำถามจากเรื่องท่ีฟัง My Food 
 
๒.๓  Animal 
    ๒.๓.๑  คำศัพท์และการออกเสียง Animal 
    ๒.๓.๒  เลือกภาพตรงกับคำศัพท์ Animal 
    ๒.๓.๓  อ ่านและตอบคำถามสั ้นๆเร ื ่อง 
Animal 
    ๒.๓.๔  พูดให้ข้อมูลตนเองเรื่อง Animal 
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ต ๑.๒ป๑/๓-๔ 
 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๑.๓ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต๑.๑ป๑/๒ 
ต๑.๒ป๑/๓ 

 
 
 
 
 

ต๑.๑ป๑/๓ 
ต๑.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๑.๒ป๑/๒ 
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 ๘๘ 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 

ภาษาและการส่ือสาร 
   ๓.๑ Hobby 
    ๓.๑.๑ คำศัพท์ การออกเสียง Hobby 
    ๓.๑.๒  ประโยคส่ือสารงานอดิเรก 
    ๓.๑.๓ เขียนตอบแบบส้ันจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๑.๔  พูดให้ข้อมูลงานอดิเรก 
    ๓.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
   ๓.๒  About Me 
    ๓.๒.๑ คำศัพท์ ตัวเอง 
    ๓.๒.๒  ประโยคส่ือสารอธิบายตัวเอง 
    ๓.๒.๓  เขียนและพูดการให้ข้อมูลตัวเอง 
    ๓.๒.๔  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๒.๕  เลือกภาพตรงกับเนื้อหา 
 
   ๓.๓  Season 
    ๓.๓.๑ คำศัพท์ การออกเสียง Season 
    ๓.๓.๒  ประโยคสื่อสารการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
Season 
    ๓.๓.๓  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Season 
    ๓.๓.๔  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
   
ภาคเรียนท่ี๒ 
 
   ภาษาอังกฤษกับโลกยุคปัจจุบัน 
 
๔.๑  Special Time 
    ๔.๑.๑  คำศัพท์ Special Time 
    ๔.๑.๒  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
และกลุ่มคำท่ีฟังเรื่อง Special Time 
    ๔.๑.๓  ช่ือคำและคำศัพท์ท่ีกับเทศกาลสำคัญ
ของเจ้าของภาษา 
    ๔.๑.๔  ถามและตอบประโยคส้ันๆ 
 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 
 

๔o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 
 
 
 

 
 

ต ๑.๑ป๑/๑ 
ต ๑.๓ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๑.๒ป๑/๔ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๒.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๒ป๑/๑ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 

 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๒o 
 

๕ 
 



 ๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  What’s this? / What’s that? 
    ๔.๒.๑ คำศัพท์สิ ่งของในห้องเรียน ในบ้าน 
อาหารเครื่องด่ืม  
    ๔.๒.๒ เขียน อ่าน พูด ประโยคถาม-ตอบ
ส่ิงของรอบกาย 
    ๔.๒.๓  ระบุภาพตรงกับคำศัพท์ 
    ๔.๒.๔  ตอบคำถามส้ันๆ 
    ๔.๒.๕  สนทนาประโยคส้ันๆ 
 
๔.๓  Christmas 
    ๔.๓.๑ คำศัพท์ Christmas 
    ๔.๓.๒ ความเป็นมา Christmas 
    ๔.๓.๓  เขียนให้ข้อมูล Christmas 
    ๔.๓.๔ ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง Christmas 
    ๔.๓.๕ เข้าร่วมกิจกรรม Christmas 

๑o 
๒ 
 

๓ 
 

๑ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
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๓ 
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ต ๒.๒ป๑/๑ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๑/๑-๒ 
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๕ 
 
 



 ๙๐ 

 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๔.๔  Happy New Years 
    ๔.๔.๑ คำศัพท์ Happy New Years 
    ๔.๔.๒ ความเป็นมา Happy New Years 
    ๔.๔.๓  เขียนให้ข้อมูล Happy New Years 
    ๔.๔.๔ ตอบคำถามจากเน ื ้อเรื ่อง Happy 
New Years     
    ๔.๔.๕ เข้าร่วมกิจกรรม Happy New Years 
 
ภาษารอบตัว 
 
   ๕.๑  Celebrations 
    ๕.๑.๑  คำศัพท์ Celebration 
    ๕.๑.๒  ประโยคส่ือสารงานเฉลิมฉลอง 
   ๕.๑.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องงานเฉลอม
ฉลอง 
   ๕.๑.๔  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 ๕.๒  Greeting 
     ๕.๒.๑  คำศัพท์การทักทาย 
     ๕.๒.๒  ถาม-ตอบประโยคการทักทาย 
     ๕.๒.๓  จำลองสถานการณ์การทักทาย 
     ๕.๒.๔  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  
 ๕.๓  Outdoor Fun 
    ๕.๓.๑  คำศัพท์กิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๕.๓.๒  พูด อ่าน เขียน กิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๕.๓.๓  การใช้ can ถามและตอบคำถาม 
เกี่ยวกับความสามารถ 
    ๕.๓.๔  ประโยชน์การออกกำลังกาย 
   
 
 
 
 
 
 
 

๑o 
๒ 
๑ 
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๓o 
 

๑o 
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๓ 
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๑o 
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๑o 
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ต ๒.๑ป๑/๒-๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๑/๓ 
ต ๒.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๒.๒ป๑/๑ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 
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๑๕ 
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๕ 
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 ๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
๖    ภาษาและวัฒนธรรม 

 
   ๖.๑  What  do  I  have ? 
    ๖.๑.๑ คำศัพท์ส่ิงของรอบกาย 
    ๖.๑.๒ พูด เขียน  แต่งประโยคส่ิงท่ีตนเองมี 
    ๖.๑.๓  จำลองสถานการณ์ What  do  I  
have ? 
    ๖.๑.๔  รวบรวมคำศัพท์ 
 
       ๖.๒  In the Toy Store 
    ๖.๒.๑ คำศัพท์เกี่ยวกับของเล่น 
    ๖.๒.๒  การใช้ want และ do ถามและตอบ
คำถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีต้องการ 
    ๖.๒.๓  การใช้ like และ do ถามและตอบ
คำถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีชอบ 
    ๖.๒.๔  ชอบ การใช้ does และ like กับ
สรรพนามบุรุษท่ี ๓ 
 
๖.๓  Travel 
    ๖.๓.๑  คำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๒  ประโยคส่ือสารในการท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๓  พูด เขียน บอก การท่องเที่ยวแบบ
ส้ันๆ 
    ๖.๓.๔  รวบรวมช่ือคำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

๓o 
 

๑o 
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๒ 
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๑o 
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๑o 
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ต ๓.๑ป๑/๑ 
ต ๔.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๔.๑ป๑/๑ 
ต ๔.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ต๔.๑ป๑/๑ 
ต๔.๒ป๑/๑ 

 

๑๕ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๒oo 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 



 ๙๒ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                            เวลา  ๒o๐  ชั่วโมง   
 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
   
 ๑.๑ Hello English 
    ๑.๑.๑ พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พิมพ์
ใหญ่ 
    ๑.๑.๒ พยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z พิมพ์เล็ก 
    ๑.๑.๓ สระภาษาอังกฤษ a,e,i,o u 
    ๑.๑.๔ การออกเสียงพยัญชนะ( consonant ) 
และ  สระ ( vowel ) 
    ๑.๑.๕ การสะกดคำศัพท์และการออกเสียง
คำศัพท์ 
    ๑.๑.๖ สะกดช่ือตัวเอง 
 
๑.๒ My Self 
    ๑.๒.๑ประโยคทักทายส้ันๆ 
    ๑.๒.๒ คำศัพท์  
    ๑.๒.๓ ความสามรถ What can you do? 
    ๑.๒.๔ งานอดิเรก Hobby 
    ๑.๒.๕การแสดงความร ู ้ส ึก How do you 
feel? 
    ๑.๒.๖ อาชีพในอนาคต My dream job. 
 
๑.๓ My  Family 
    ๑.๓.๑ คำศัพท์ครอบครัว Family 
    ๑.๓.๒ แผนผังครอบครัว Family Tree 
    ๑.๓.๓ เขียนประโยคครอบครัวตนเอง 
    ๑.๓.๔ สนทนาถามตอบครอบครัวตนเอง 
 

 
๔o 
 

๑o 
๑ 
๑ 
๑ 
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๓ 
 

๑ 
 

๑o 
๑ 
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๑o 
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ต ๑.๑ ป.๒/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๓-๔ 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๓-๔ 
 

 
๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๙๓ 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

  ๑.๔ My School  
    ๑.๔.๑ ประโยคคำสั่งประโยคคำสั ่ง Show 
me a/an…/Open your book. Don’t talk in 
class. etc 
    ๑ .๔.๒ คำขอร ้อง  Please come here. / 
Come here,please.  Don’ t make a lound 
nouse, please./ Please don’t make a loud 
noise. etc 
   ๑.๔.๓  ประโยคทักทายง่ายๆ 
   ๑.๔.๔  เขียนและพูดเนื้อหาโรงเรียน 
 
 รอบรู้ภาษา 
 
   ๒.๑  Greeting 
     ๕.๒.๑  คำศัพท์การทักทาย 
     ๕.๒.๒  ถาม-ตอบประโยคการทักทาย 
     ๕.๒.๓  จำลองสถานการณ์การทักทาย 
     ๕.๒.๔  ให้ข้อมูลตนเอง 
     ๕.๒.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
  ๒.๒  Date and Time 
    ๒.๒.๑  คำศัพท์วัน เดือน ช่วงเวลา 
    ๒.๒.๒  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๒.๒.๓  พูด เขียน คำศัพท์วัน เดือน 
    ๒.๒.๔  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
   ๒.๓      ๒.๑ Body & Health 
     ๒.๓.๑  คำศัพท์ และการออกเสียง Body & 
Health 
    ๒.๓.๒ ประโยคสนทนาเรื่อง Body & Health 
    ๒.๓.๓  พูดและเขียน Body & Health 
    ๒.๓.๔  ตอบคำถามจากเรื ่องที่ฟังและอ่าน 
Body & Health 
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ต ๑.๒ป๒/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๑ 
ต ๑.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๔ 
ต ๑.๓ป๒/๑ 

 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๒ 
ต ๑.๒ป๒/๓ 
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๑๕ 
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 ๙๔ 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
๔ 

  ภาษาและการส่ือสาร 
 
๓.๑  My Food 
    ๓.๑.๑ คำศัพท์ และการออกเสียง My Food 
    ๓.๑.๒  ประโยคสนทนาเรื่อง My Food 
    ๓.๑.๓  พูดและเขียนให้ข้อมูล My Food 
    ๓.๑.๔  ตอบคำถามจากเรื่องท่ีฟัง My Food 
    ๓.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
๓.๒   On the Farm 
    ๓.๒.๑  คำศัพท์และการออกเสียง Animal 
    ๓.๒.๒  เลือกภาพตรงกับคำศัพท์ Animal 
    ๓.๒.๓  อ่านและตอบคำถามสั ้นๆOn the 
Farm 
    ๓.๒.๔  พูดให้ข้อมูลตนเอง 
    ๓.๒.๕  ประดิษฐ์ส่ือสัตว์  
 
๓.๓  Free Time  
    ๓.๑.๑ คำศัพท์ งานอดิเรก 
    ๓.๑.๒  ประโยคส่ือสารงานอดิเรก 
    ๓.๑.๓ เขียนตอบแบบส้ันจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๑.๔  พูดให้ข้อมูลงานอดิเรก 
    ๓.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
ภาคเรียนท่ี ๒ 
ภาษาอังกฤษกับโลกยุคปัจจุบัน 
 
   ๔.๑   About Me 
    ๔.๑.๑ คำศัพท์ ตัวเอง 
    ๔.๑.๒  ประโยคส่ือสารอธิบายตัวเอง 
    ๔.๑.๓  เขียนและพูดการให้ข้อมูลตัวเอง 
    ๔.๑.๔  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๔.๑.๕  เลือกภาพตรงกับเนื้อหา 
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ต ๑.๒ป๒/๔ 
ต ๑.๓ป๒/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๒ 
ต ๑.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๔ 
ต ๑.๓ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๑- 
ต ๑.๓ป๒/๑ 
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 ๙๕ 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

   ๔.๒  My questions 
    ๔.๒.๑  ประโยค Yes-No Question 
    ๔.๒.๒ การใช้ This is /That is 
    ๔.๒.๓ การใช้ a/an 
    ๔.๒.๔  prepositions in, on, under 
    ๔.๒.๕  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องท่ีกำหนดให้ 
 
   ๔.๓  My Clothes 
    ๔.๓.๑ คำศัพท์เครื่องแต่งกาย สี 
    ๔.๓.๒ เขียน พูดประโยคการแต่งกาย 
    ๔.๓.๓  ตอบคำถามการแต่งกาย 
    ๔.๓.๔  พูดให้ข้อมูลการแต่งกายของตนเอง 
    ๔.๓.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
 
ภาษารอบตัว 
 
   ๕.๑  Nice weather 
    ๕.๑.๑  คำศัพท์สภาพอากาศ  
    ๕.๑.๒  พูด เขียนการให้ข้อมูลสภาพอากาศ 
    ๕.๑.๓  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
    ๕.๑.๔  รวบรวมคำศัพท์เป็นรูปเล่ม 
    ๕.๑.๕  จำลองสถานการณ์สนทนาประโยค
ส่ือสาร 
 
   ๕.๒  Christmas 
   ๕.๒.๑ คำศัพท์เทศกาลChristmas 
    ๕.๒.๒ ประวัติChristmas 
    ๕.๒.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๒.๔  จัดทำนิทรรศการกาล Christmas 
    ๕.๒.๕  เข้าร่วมกิจกรรม Christmas 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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๑o 
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๒ 
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ต ๒.๒ป๒/๑ 
ต๓.๑ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๓ป๒/๑ 
ต ๒.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๒ป๒/๑ 
ต ๓.๑ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 
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๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 

   ๕.๓  Happy New Years 
    ๕.๓.๑ คำศัพท์เทศกาล Happy New Years 
    ๕.๓.๒ ประวัติ Happy New Years 
    ๕.๓.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๓.๔  จัดทำนิทรรศการกาล Happy New 
Years 
    ๕.๓.๕  เข้าร่วมกิจกรรม Happy New Years 

๑o 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 



 ๙๖ 

 
 
 
 
 
๖ 

 
   ๕.๔  Happy Birthday 
    ๕.๔.๑ คำศัพท์เทศกาล Happy New Years 
    ๕.๔.๒  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๔.๓  การ์ดวันเกิด 
    ๕.๔.๔  สนทนาการอวยพรวันเกิด 
 
ภาษาและวัฒนธรรม 
 
   ๖.๑  Festival and important day 
    ๖.๑.๑  คำศัพท์ เทศกาลและวันสำคัญ 
    ๖.๑.๒  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
และกลุ่มคำท่ีฟัง 
    ๖.๑.๓  การ้องเพลง เล่นเกมส์ในช่วงเทศกาล
พิเศษ 
    ๖.๑.๔  ถามและตอบประโยคส้ันๆ 
 
   ๖.๒  Occupation 
    ๖.๒.๑  คำศัพท์ อาชีพ 
    ๖.๒.๒  ประโยคส่ือสารถามตอบ อาชีพ 
    ๖.๒.๓  เลือกภาพให้ตรงกับอาชีพ 
    ๖.๒.๔  เขียนเนื้อหาอาชีพตนเอง 
     

 
๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๓ 
 
 

๓o 
 

๑o 
 
 
 
 
 
 
 

๑o 

 
 

ต ๓.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๔.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 

 
๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

 
   ๖.๓   Travel 
    ๖.๓.๑  คำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๒  ประโยคส่ือสารในการท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๓  พูด เขียน บอก การท่องเที่ยวแบบ
ส้ันๆ 
    ๖.๓.๔  รวบรวมช่ือคำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๑ 

ต ๔.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 
 

๕ 
 
 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒o๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 



 ๙๗ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                            เวลา  ๒o๐  ชั่วโมง 
 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
   
 ๑.๑ Hello English 
    ๑.๑.๑ พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พิมพ์
ใหญ่ 
    ๑.๑.๒ พยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z พิมพ์เล็ก 
    ๑.๑.๓ สระภาษาอังกฤษ a,e,i,o u 
    ๑.๑.๔ การออกเสียงพยัญชนะ( consonant ) 
และ  สระ ( vowel ) 
    ๑.๑.๕ การสะกดคำศัพท์และการออกเสียง
คำศัพท์ 
    ๑.๑.๖ สะกดช่ือตัวเอง 
 
   ๑.๒  Greeting 
     ๑.๒.๑  ประโยคการทักทาย 
     ๑.๒.๒  ถาม-ตอบประโยคการทักทาย 
     ๑.๒.๓  จำลองสถานการณ์การทักทาย 
     ๑.๒.๔  ให้ข้อมูลตนเอง 
     ๑.๒.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
  ๑.๓ My Self 
    ๑.๓.๑ประโยคทักทายส้ันๆ 
    ๑ .๓.๒ คำศ ัพท์  pet   fruit   color   like  
favorite 
    ๑.๓.๓ ความสามรถ What can you do? 
    ๑.๓.๔ งานอดิเรก Hobby 
    ๑.๓.๕การแสดงความรู ้ส ึก How do you 
feel? 
    ๑.๓.๖ อาชีพในอนาคต My dream job. 
 
 
 
 

 
๔o 
 

๑o 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
 

๓ 
 

๑ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 

 
 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๒ ป.๓/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
ต ๑ .๑  ป .๓/๑ 
ต ๑ .๒  ป .๓/๑ 
 
 

 
๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 



 ๙๘ 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 ๑.๔ Around the world 
    ๑.๔.๑ คำศัพท์ประเทศ สถานท่ีต่างๆ 
    ๑.๔.๒ เนื ้อเรื ่อง ประโยค ความรู ้สิ ่งต่าง
รอบตัว 
    ๑.๔.๓ อ่านเนื้อเรื่อง ตอบคำถาม แบบฝึกหัด 
    ๑.๔.๔ ประดิษฐ์ช้ินงาน 
    ๑.๔.๕ สรุปใจความส้ันๆ 
 
รอบรู้ภาษา 
๒.๑  My  Family 
    ๑.๔.๑ คำศัพท์ครอบครัว Family 
    ๑.๔.๒ แผนผังครอบครัว Family Tree 
    ๑.๔.๓ เขียนประโยคครอบครัวตนเอง 
    ๑.๔.๔ สนทนาถามตอบครอบครัวตนเอง 
 
   ๒.๒  At Home 
    ๒.๒.๑ คำศัพท์เกี่ยวกับครัว 
    ๒.๒.๒ ถาม-ตอบ เนื้อเรื่องครอบครัว 
    ๒.๒.๓ สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ 
    ๒.๒.๔ เลือกภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
    ๒.๒.๕ พูดให้ข้อมูลครอบครัว 
    ๒.๒.๖ ช้ินงานครอบครัว 
 
   ๒.๓ All Years Round 
    ๒.๓.๑ คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องสภาพอากาศ 
    ๒.๓.๒ อ่านเนื้อเรื่อง 
    ๒.๓.๓ สนทนาโต้ตอบ 
    ๒.๓.๔ ประดิษฐ์ช้ินงาน  
    ๒.๓.๕ ทำแบบฝึกหัด 
 

๑o 
๑ 
๓ 
๓ 
๑ 
๒ 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๑ 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 

ต ๑ .๑  ป .๓/๔ 
ต ๑ .๒  ป .๓/๕ 
 
 
 
 
 
 
ต ๑ .๑  ป .๓/๒ 
ต ๑ .๒  ป .๓/๑ 
 
 
 
 
 
ต ๑ .๑  ป .๓/๔ 
ต ๑ .๒  ป .๓/๕ 
 
 
 
 
 
ต ๑.๒ ป.๓/๔-๕ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาและการส่ือสาร 
 
   ๓.๑  Friends 
     ๓.๑.๑  คำศัพท์รอบตัว 
    ๓.๑.๒  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๑.๓  พูด เขียน อ่าน ประโยคส่ือสารง่ายๆ 
    ๓.๑.๔  อ่านออกเสียงคำศัพท์ 
    ๓.๑.๕  เขียนให้ข้อมูลตนเองและเพื่อน 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 
 
ต ๑ .๑  ป .๓/๔ 
ต ๑ .๒  ป .๓/๒ 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 



 ๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
   ๓.๒ Body & Health 
     ๓.๒.๑  คำศัพท์ และการออกเสียง Body & 
Health 
    ๓.๒.๒ ประโยคสนทนาเรื่อง Body & Health 
    ๓.๒.๓  พูดและเขียน Body & Health 
    ๓.๒.๔  ตอบคำถามจากเรื ่องที่ฟังและอ่าน 
Body & Health 
 
   ๓.๓  Our Weekend 
    ๓.๓.๑  คำศัพท์กิจกรรมวันหยุด 
    ๓.๓.๒  ตอบคำถามกิจกรรมวันหยุด 
    ๓.๓.๓  แต่งประโยคกิจกรรมวันหยุด 
    ๓.๓.๔  อ ่านออกเส ียงคำศ ัพท์ก ิจกรรม
วันหยุด 
    ๓.๓.๕  ระบุภาพให้ตรงกับกิจกรรมวันหยุด 
 
ภาคเรียนท่ี ๒ 
ภาษาอังกฤษกับโลกยุคปัจจุบัน 
 
    ๔.๑ Happy Birthday 
     ๔.๑.๑ คำศัพท์อวยพรวันเกิด 
     ๔.๑.๒ เนื้อเรื่องอวยพรวันเกิด 
     ๔.๑.๓ ตอบคำถาม 
     ๔.๑.๔ ประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันเกิด 
     ๔.๑.๕ แบบฝึกหัด 
     ๔.๑.๖ จำลองเหตุการณ์วันเกิด  

 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
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๔o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 

 
ต ๑ .๑  ป .๓/๑ 
ต ๑ .๒  ป .๓/๕ 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑ .๑  ป .๓/๒ 
ต ๑ .๒  ป .๓/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๓ ป.๓/๑-๒  

 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒o 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๔.๒  Around Town 
    ๔.๒.๑  คำศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ 
    ๔.๒.๒ การเนื้อเรื่อง ตอบคำถาม 
    ๔.๒.๓ แบบฝึกหัด 
    ๔.๒.๔  สนทนาโต้ตอบ 
    ๔.๒.๕  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องท่ีกำหนดให้ 
 
     ๔.๑  Our Food 
    ๔.๑.๑  คำศัพท์เมนูอาหาร 
    ๒.๓.๒  เขียนเนื้อหาเมนูอาหาร 
    ๒.๓.๓  สาธิตการทำเมนูอาหารแบบง่ายๆ 
    ๒.๓.๔  ถาม-ตอบเนื้อเรื่องอาหาร 
ภาษารอบตัว 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
 

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

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 

 
๕ 

 
   ๕.๑  Our Clothes 
    ๕.๑.๑ คำศัพท์Clothes 
    ๕.๑.๒ ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๑.๓  แบบฝึกหัด 
    ๕.๑.๔ สนทนาโต้ตอบ 
    ๕.๑.๕ จับคู่ วาดภาพ 
 
   ๕.๒  Thing I can do 
    ๕.๑.๑ คำศัพท์ความสามารถ 
    ๕.๒.๒ สนทนาความสามารถส่วนตัว 
    ๕.๒.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๒.๔  แบบฝึกหัด 
    ๕.๒.๕  แสดงความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
๔o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๑ 
๓ 
๓ 
๑ 

 
 
 
 
ต ๒.๒ ป.๓/๑ 
ต ๔.๑ ป.๓/๑ 
 
 
 
 
 
ต ๒ .๑  ป .๓/๓ 
ต ๒.๒ ป.๓/๑  

 
๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
  



 ๑๐๑ 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

   ๕.๓  Play Time 
    ๕.๓.๑  คำศัพท์กิจกรรมยามว่าง 
    ๕.๓.๒  ประโยคส่ือสารถามตอบ  
    ๕.๓.๓  แบบฝึกหัด 
    ๕.๓.๔  เขียนเนื้อหากิจกรรมยามว่าง 
 
   ๕.๔  What are you doing? 
    ๕.๔.๑  คำศัพท์การกระทำ  
    ๕.๔.๒  พูด เขียนการให้ข้อมูลตัวเอง 
    ๕.๔.๓  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
    ๕.๔.๔  รวบรวมคำศัพท์เป็นรูปเล่ม 
    ๕.๔.๕  สนทนาโต้ตอบง่ายๆ 
 
ภาษาและวัฒนธรรม 
 
   ๖.๑  Place and me 
    ๖.๑.๑ คำศัพท์ สถานท่ีสำคัญต่างๆ 
    ๖.๑.๒  เขียน พูด บอกสถานท่ี 
    ๖.๑.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๖.๑.๔  พูดให้ข้อมูลอธิบายสถานท่ีใกล้ตัว 
    ๖.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
   ๖.๒  Outdoor activity 
    ๖.๒.๑  คำศัพท์กิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๖.๒.๒  เนื้อเรื่องกิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๖.๒.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๖.๒.๔  แบบฝึกหัด 
    ๖.๒.๕ ช้ินงานกิจกรรมกลางแจ้ง 

๑o 
๒ 
๓ 
๓ 
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๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 

ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๑ป.๓/๑ 

 
 
 
 

ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๔.๑ ป๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
   ๖.๓ Festival 
    ๖.๓.๑  คำศัพท์เทศกาลต่างๆ 
    ๖.๓.๒  เนื้อเรื่องเทศกาลต่างๆ 
    ๖.๓.๓  พูด เขียน บอก เทศกาลแบบส้ันๆ 
    ๖.๓.๔  รวบรวมช่ือคำศัพท์เทศกาล 
    ๖.๓.๕  จำลองสถานการณ์ 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 

ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

๕ 
 
 
 
 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒oo 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 



 ๑๐๒ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                          เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง   
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ About me 
 

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

๑๓ 
 

๑๐ 
 

๒ Things around me 
 

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

๑๓ ๑๐ 

๓ 
 
 
 
 
 
 

In my house 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๑๔ ๑๐ 

๔ A rainy day 
 

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

๑๓  
 

๑๐ 
 

๕ Flowers and Plants 
 
 
 

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

๑๓ ๑๐ 



 ๑๐๓ 

ต ๓.๑ ป.๔/๑    
ต ๔.๑ ป.๔/๑   ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๖ Go to the farm 
 
 

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

๑๔ ๑๐ 

๗ Sport and games ต ๑.๑ป .๔/๑, ป .๔/๒,ป .๔/๓,  ป .๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
 

๑๔ ๑๐ 

๘ My Hometown ต ๑.๑ป .๔/๑, ป .๔/๒,ป .๔/๓,  ป .๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
 

๑๓ ๑๐ 

๙ At the seaside ต ๑.๑ป .๔/๑, ป .๔/๒,ป .๔/๓,  ป .๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
 

๑๓ ๑๐ 

                                                         รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๑๒๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๑๐๔ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
คำอธิบายรายวิชา 

 
อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔          เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

______________________________________________________ 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ๑๔๑๐๑) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพูดทักทาย
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม อ่านออกเสียงตัวอักษร คำประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว บอก
ความหมายของคำท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังเรื่องท่ีเรียนได้ พูดขอและให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคลตาม
แบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษาในการพูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีทักษะทางสังคม มีวิถี
ตามระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ป.๔/๑  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 
 ป.๔/๒  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 ป.๔/๓  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 ป.๔/๔  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
 ป.๔/๕  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
  

 รวมทั้งสิ้น ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๐๕ 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔                            
รหัสวิชา อ ๑๔๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ My meals 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเร ียนออกเสียงคำศัพท์
และสะกดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือ
อาหารได้ถูกต้อง 
2. นักเร ียนเลือกร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของตนเอง และตรงตามหลัก
อนามัย 
3. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ
อาหารท่ีตนเองรับประทานในแต่
ละมื้อได้ 

คำศัพท์เกี่ยวกับมื้ออาหาร 

คำศัพท์เกี่ยวกับช่ืออาหาร 

โครงสร้างประโยค 

  -  What are you going to have for 
breakfast / lunch / dinner ? 

   - I am going to have…ช่ืออาหาร 

  - What food do you like? 

   - I like… ช่ืออาหาร 

๖ 10 

2 Free time 
ผลการเรียนรู้ 

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี่ยวกับชนิดกีฬา 
และงานอดิเรกได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับกีฬา และงานอดิเรก
ของตนเองและผู ้อ ื ่น โดยใช้
โครงสร้างประโยคท่ีกำหนดให้ได้ 

คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา 

คำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรก 

- โครงสร้างประโยค 

  - What sport do you like? 

   - I like…ช่ือกีฬา 

  - What is you hobby? 

   - My hobby is…งานอดิเรก 
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 ๑๐๖ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 Talking about time 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
2. บอกเวลาได้ตามที่ปรากฏอยู่
บนหน้าปัดนาฬิกา 
3. บอกสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำ
และที่ผู้อื ่นกระทำในเวลาต่างๆ 
ได้ 
4. ตอบคำถามเกี ่ยวก ับเร ื ่อง
เวลาได้ 

คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเวลา 

คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

- โครงสร้างประโยค 

  - What time is it? 

   - It is ..(เวลา) o’clock. 

  - What time do you…กิจวัตร? 
   - I…กิจวัตร at…เวลา o’clock. 
 
 

๗ 10 

4 Friends 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.6/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พ ู ดถามตอบบ ทสน ทน า
ทักทายได้ถูกต้องตามเวลา และ
แนะนำตนเองได้ 
2. พูดถามตอบบทสนทนา ถาม
ว่ามาจากประเทศใดได้ 
3. พูดบอกคำศัพท์ชื ่อประเทศ
ต่างๆ ได้ พูดบอกลักษณะของ
บุคคลได้ 
4. พูดและเขียนการใช้คำสรรพ
นามแทนคำนามได้ 

คำศัพท์ช่ือประเทศ 

คำทักทาย 

คำคุณศัพท์ 

- โครงสร้างประโยค 

  - What is your name? 

   - My name is... 

  - Where are you from? 

   - I’m from... 

  - What does she look like? 

   - She is ...คำคุณศัพท์ 

 

๗ 10 

5 Places around us 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ และตำแหน่งได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

คำบุพบทบอกตำแหน่ง 

- โครงสร้างประโยค 

  - Where are you going? 

   - I’m going to the …สถานท่ี 

  - Where is the…สถานท่ี? 

๗ 10 



 ๑๐๗ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 
3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

   - It’s…คำบุพบท the…สถานท่ี 

 

 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สน ทน า เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ารบอก
ตำแหน่งของสถานท่ีได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๔/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๑๐๘ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                               กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                           เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ A day at school 
 

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 

๑๓ 
 

๑๐ 
 

๒ Big family  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 

๑๔ ๑๐ 

๓ My friends 
 
 
 

 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 
 

๑๓ ๑๐ 

๔ All year long 
 

 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 

๑๔ 
 

๑๐ 
 



 ๑๐๙ 

   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 
๕ Where animals live 

 
 
 

 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 

๑๔ ๑๐ 

๖ My beloved the 
country 

 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 

๑๓ ๑๐ 

7 Get in touch 
 
 

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 

๑๓ 
 

๑๐ 
 

๘ Beautiful and healthy 
 
 

 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 

๑๓ ๑๐ 



 ๑๑๐ 

 
                                                                     รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๑๒๐  

                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
9 A party! 

 
 

 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 
 

๑๓ ๑๐ 



 ๑๑๑ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
คำอธิบายรายวิชา 

 
อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕          เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

______________________________________________________ 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ๑๕๑๐๑) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพูดทักทาย
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม อ่านออกเสียงตัวอักษร คำประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว บอก
ความหมายของคำท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังเรื่องท่ีเรียนได้ พูดขอและให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคลตาม
แบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษาในการพูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีทักษะทางสังคม มีวิถี
ตามระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ป.๕/๑  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 
 ป.๕/๒  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 ป.๕/๓  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 ป.๕/๔  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
 ป.๕/๕  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
  

 รวมทั้งสิ้น ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๑๒ 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕                            
รหัสวิชา อ ๑๕๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Foods and Drinks 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเร ียนออกเสียงคำศัพท์
และสะกดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือ
อาหารและเครื่องด่ืมได้ถูกต้อง 
2. นักเร ียนเลือกร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของตนเอง และตรงตามหลัก
อนามัย 
3. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ
อาหารที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ
ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องด่ืม 

- Healthy food/ Unhealthy food 

- คำศัพท์เกี่ยวกับร้านค้า 

- บทสนทนาในร้านค้า 

- บทสนทนาการซื้อสินค้า 

- How to make sandwiches. 

 

 

๖ 10 

2 Occupations 
ผลการเรียนรู้ 

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับอาชีพของตนเองใฝ่ฝัน 
โดยใช ้ โครงสร ้ างประโยคท่ี
กำหนดให้ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

- บทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ 

- 
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 ๑๑๓ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 My favorite things 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
3. บอกสิ ่งที ่ตนเองและเพื ่อน 
ชอบหรือไม่ชอบได้ 
4. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 

คำศัพท์ เรื่อง Fruits 

คำศัพท์ เรื่อง Sports 

คำศัพท์ เรื่อง colors 

คำศัพท์ เรื่อง Places 
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4 Friends 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พ ู ดถามตอบบ ทสน ทน า
ทักทายได้ถูกต้องตามเวลา และ
แนะนำตนเองได้ 
2. พูดถามตอบบทสนทนา ถาม
ว่ามาจากประเทศใดได้ 
3. พูดบอกคำศัพท์ชื ่อประเทศ
ต่างๆ ได้ พูดบอกลักษณะของ
บุคคลได้ 
4. พูดและเขียนการใช้คำสรรพ
นามแทนคำนามได้ 

คำศัพท์ช่ือประเทศ 

คำทักทาย 

คำคุณศัพท์ 

- โครงสร้างประโยค 

  - What is your name? 

   - My name is... 

  - Where are you from? 

   - I’m from... 

  - What does she look like? 

   - She is ...คำคุณศัพท์ 

 

๗ 10 

5 Things around us  
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ และตำแหน่งได้ 
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 
3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

คำบุพบทบอกตำแหน่ง in on at under 

บทสนทนาเกี่ยวกับสถานท่ี 
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 ๑๑๔ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สน ทน า เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ารบอก
ตำแหน่งของสถานท่ีได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๕/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๕ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                          เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง  
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ My story 
 

 ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒, ป.๖/๓  ป.๖/๔              
 ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕  
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  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  

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๒ Going Shopping 
 

 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 .๖/๔,   ป .๖/
๕  ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑   

  ต  ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒              
ต ๓.๑ ป.๖/๑   ต ๔.๒ ป.๖/๑  

๑๒ 
 

๑๐ 

๓ Good Health 
 

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  
 

๑๒ 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖ 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๔ Animals 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  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 

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๕ The beautiful World 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/๔   
ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๒ 

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 

๑๒ 
 

๑๐ 

๖ Our neighbors ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑  ,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 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

7 We are friends 
 
 

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

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๘ Famous peoples 
 
 

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

๑๒ 
 

๑๐ 



 ๑๑๗ 

๙ My Plan ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

๑๐ Good Children ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๑๒๐ 
 

 

คะแนนระหว่างเรียน  ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค  ๓๐ 

 รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 

 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

คำอธิบายรายวิชา 
 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕          เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

______________________________________________________ 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ๑๕๑๐๑) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพูดทักทาย
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม อ่านออกเสียงตัวอักษร คำประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว บอก
ความหมายของคำท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังเรื่องท่ีเรียนได้ พูดขอและให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคลตาม
แบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษาในการพูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีทักษะทางสังคม มีวิถี
ตามระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ป.๕/๑  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 
 ป.๕/๒  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 ป.๕/๓  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 ป.๕/๔  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
 ป.๕/๕  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
  

 รวมทั้งสิ้น ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑๑๙ 

 
โครงสร้างรายวิชา  

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕                            
รหัสวิชา อ ๑๕๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Foods and Drinks 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเร ียนออกเสียงคำศัพท์
และสะกดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือ
อาหารและเครื่องด่ืมได้ถูกต้อง 
2. นักเร ียนเลือกร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของตนเอง และตรงตามหลัก
อนามัย 
3. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ
อาหารที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ
ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องด่ืม 

- Healthy food/ Unhealthy food 

- คำศัพท์เกี่ยวกับร้านค้า 

- บทสนทนาในร้านค้า 

- บทสนทนาการซื้อสินค้า 

- How to make sandwiches. 
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2 Occupations 
ผลการเรียนรู้ 

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับอาชีพของตนเองใฝ่ฝัน 
โดยใช ้ โครงสร ้ างประโยคท่ี
กำหนดให้ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

- บทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ 

- 
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 ๑๒๐ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 My favorite things 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
3. บอกสิ ่งที ่ตนเองและเพื ่อน 
ชอบหรือไม่ชอบได้ 
4. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 

คำศัพท์ เรื่อง Fruits 

คำศัพท์ เรื่อง Sports 

คำศัพท์ เรื่อง colors 

คำศัพท์ เรื่อง Places 
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4 Friends 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พ ู ดถามตอบบ ทสน ทน า
ทักทายได้ถูกต้องตามเวลา และ
แนะนำตนเองได้ 
2. พูดถามตอบบทสนทนา ถาม
ว่ามาจากประเทศใดได้ 
3. พูดบอกคำศัพท์ชื ่อประเทศ
ต่างๆ ได้ พูดบอกลักษณะของ
บุคคลได้ 
4. พูดและเขียนการใช้คำสรรพ
นามแทนคำนามได้ 

คำศัพท์ช่ือประเทศ 

คำทักทาย 

คำคุณศัพท์ 

- โครงสร้างประโยค 

  - What is your name? 

   - My name is... 

  - Where are you from? 

   - I’m from... 

  - What does she look like? 

   - She is ...คำคุณศัพท์ 
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5 Things around us  
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ และตำแหน่งได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

คำบุพบทบอกตำแหน่ง in on at under 

บทสนทนาเกี่ยวกับสถานท่ี 
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 ๑๒๑ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 
3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สน ทน า เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ารบอก
ตำแหน่งของสถานท่ีได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๕/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กับ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
คำอธิบายรายวิชา 

 
อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖          เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

______________________________________________________ 
 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ๑๖๑๐๑) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพูดทักทาย
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม อ่านออกเสียงตัวอักษร คำประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่ องใกล้ตัว บอก
ความหมายของคำท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังเรื่องท่ีเรียนได้ พูดขอและให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคลตาม
แบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษาในการพูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีทักษะทางสังคม มีวิถี
ตามระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ป.๖/๑  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 
 ป.๖/๒  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 ป.๖/๓  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 ป.๖/๔  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
 ป.๖/๕  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
  

 รวมทั้งสิ้น ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 

 
โครงสร้างรายวิชา  

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖                            
รหัสวิชา อ ๑๖๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Talking about Myself 
ผลการเรียนรู้  

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเรื่องเล่า
เรื่องของตนเองได้ 

- คำศัพท์ เรื่อง My self 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง 10-20ประโยค 
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2  Giving Directions 
ผลการเรียนรู้ 

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี ่ยวกับสถานท่ี 
ได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับทิศทางได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

- คำศัพท์เรื่องทิศทาง 

-บทสนทนาเกี่ยวกับการถามทาง 
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3 At the restaurant 
ผลการเรียนรู้  
ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓.โต้ตอบบทสนาในร้านอาหาร
ได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง Foods 

-การถามตอบเรื่อง ราคา 

-การส่ังอาหาร 

-บทสนทนาในร้านอาหาร 
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4 Let’s go shopping 
ผลการเรียนรู้  

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

การต่อรองราคา 
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 ๑๒๔ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 

5 My Holiday 
ผลการเรียนรู้  

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 
3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

My plan 

บทสนทนาเกี่ยวกับ Holiday 
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 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุด
ของตัวเองได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๖/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   
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คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 

 
 

 
 
 
 
 



 ๑๒๕ 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

 
อ ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                      เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต     
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

๑ Message:  What do 
you remember? 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๑  ม.๑/๑, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ 
ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/2, ต ๑.2 ม.๑/3 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3   
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑  
 

๑๐ 

2 Message:  Are you 
ready? 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๑ ม.๑/๑, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน  ต ๑.2 ม.๑/๑ 
มาตรฐาน  ต ๑.3 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน  ต 2.2 ม.๑/๑  
     สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน  ต 3.๑ ม.๑/๑                   
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.๑ ม.๑/๑           
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 ๑๒๖ 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

3 Message:  What have 
you got? 
 

        สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/3, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑๐ 

4 Message: Descriptions 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑๐ 

5 Message: My world   
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4, ต ๑.2 ม.๑/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑, ต 2.2 ม.๑/2 
      สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 ๑๒๗ 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เ ว ล า 
(ช่ัวโมง) 

6 Message:  I’ m usually 
late! 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2, ต 2.๑ ม.๑/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑๐ 

Total in term round  
๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๘ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                      เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต     
 

ล ำ ดั บ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

7 Message:  At home 
     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑, ต 2.2 ม.๑/2   
 
 

๑o 

8 Message: Having fun 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/2, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑o 

9 Message:  At the 
moment 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2, ต 2.๑ ม.๑/3  
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑, ต 2.2 ม.๑/2 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑  
 
 
 
 
 

๑o 



 ๑๒๙ 

ล ำ ดั บ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เ ว ล า 
(ช่ัวโมง) 

๑o Message: Plans 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๑, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3,ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/2, ต ๑.2 ม.๑/3, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2,  ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 

๑o 

๑๑ Message:  About the 
past 

     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.๑/๑ 
 

๑o 

๑2 Message: Heroes 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑, ต ๑.3 ม.๑/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.๑/๑ 
 

๑o 

Total in term round  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
คำอธิบายรายวิชา 

 
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑          เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

______________________________________________________ 
 ศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จากส่ิงท่ีอ่าน-ฟังและพบเห็นจากข่าวสารข้อมูล สารคดี 
บันเทิงคดี จากสื่ออันหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว /  เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดแสดงความ
ต้องการ  และส่ือสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  โต้ตอบส่ือความ  เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  คำ
ชี้แจง คำอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว และแสดงความคิดเห็น ได้ตามต้องการ ใช้ ภาษา  น้ำเสียง  และกิรยิา
ท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา 
โอกาส และสถานท่ี ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการ
ทำงานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ม.๑/๑  สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  
ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 ม.๑/๒  พูดแสดงความต้องการ เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
 ม.๑/๓  พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ท่ีฟังอย่างเหมาะสม 
 ม.๑/๔  พูดบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์  และ
ข่าวอย่างมีเหตุผล 
 ม.๑/๕   เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
  

 รวมทั้งสิ้น ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑                            
รหัสวิชา อ ๒๑๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Talking about Myself 
ผลการเรียนรู้  

ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเรื่องเล่า
เรื่องของตนเองได้ 

- คำศัพท์ เรื่อง My self 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง 15-30 ประโยค 
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2  On the phone 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น ั ก เ ร ี ย น พ ู ด โ ต ้ ต อบ ใน
โทรศัพท์ได้ 
 

- การส่ือสารทางโทรศัพท์ 

-บทสนทนาทางโทรศัพท์ 

-การแสดงบทบาทสมมติ 
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3 At the restaurant 
ผลการเรียนรู้  
ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓.โต้ตอบบทสนาในร้านอาหาร
ได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง Foods 

-การถามตอบเรื่อง ราคา 

-การส่ังอาหาร 

-บทสนทนาในร้านอาหาร 
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4 At the shop 
ผลการเรียนรู้  

ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

Clothes shop / Food shop 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 
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 ๑๓๒ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5 Attractive places in the 
town 

ผลการเรียนรู้  
ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ทีท่องเท่ียวได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

Preposition of places 

บทสนทนาแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว    
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6 Phonics 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๖/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กับ
ภาษาไทยอีกด้วย   
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คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๓๓ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๓                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๑               เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    
  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

๑ Message:   Getting 
started 

     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 

๑o 

2 Message:  A Slice of  
life 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม. 2/2, ต ๑.๑ ม. 2/3, ต ๑.๑ ม. 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม. 2/๑, ต ๑.2 ม. 2/4, ต ๑.2 ม. 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม. 2/๑, ต ๑.3 ม. 2/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม. 2/๑, ต 2.๑ ม. 2/2, ต 2.๑ ม. 2/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม. 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 

๑o 

3 Message: Stories 
        สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2, ต ๑.3 ม 2/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑o 



 ๑๓๔ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

4 Message: 
Entertainment 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑ 
      สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.2/๑ 

๑o 

5 Message:  On the 
move 

     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑ 
     สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.2/๑ 

๑o 

6 Message:  Echoes of 
the past 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2, ต ๑.3 ม 2/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม 2/๑, ต 2.2 ม 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑ 
      
สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 

๑o 

Total in term round  
 
 
 
 



 ๑๓๕ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

 อ ๒๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๒               เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต      
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

7 Message:  Differences 
       สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม 2/๑ 
     สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
   

๑o 

8 Message: 

Our incredible world 

 สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2, ต ๑.3 ม 2/3 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม 2/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
      สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม 2/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑o 



 ๑๓๖ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

9 Message:  Looking 
ahead 

        สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/๑, ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.2/4
  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/๑, ต ๑.2 ม 2/2, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต๑.3 ม.2/2 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/๑, ต 2.๑ ม.2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.2/2 
     สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
    

๑o 

๑o Message:  Some 
ketchup,please! 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/2, ต ๑.2 ม.2/3, ต ๑.2 ม.2/4, ต ๑.2 ม.
2/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต ๑.3 ม.2/2 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/๑, ต 2.๑ ม.2/2, ต 2.๑ ม.2/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.2/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 สาระท่ี ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
       

๑o 

๑๑ Message: In the wild 
  สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/๑, ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.
2/มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/2, ต ๑.2 ม.2/3, ต ๑.2 ม.2/4, ต ๑.2 
ม.2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต ๑.3 ม.2/2, ต ๑.3 ม.2/3 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/๑, ต 2.๑ ม.2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.2/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
  
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑   

๑o 



 ๑๓๗ 

๑2 Message: Who cares? 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/๑, ต ๑.2 ม.2/2, ต ๑.2 ม.2/4, ต ๑.2 ม.
2/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต ๑.3 ม.2/2, ต ๑.3 ม.2/3 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/2, ต 2.๑ ม.2/3 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
     

๑o 

Total in term round  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๘ 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒                            
รหัสวิชา อ ๒๒๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Talking about Myself 
ผลการเรียนรู้  

ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเรื่องเล่า
เรื่องของตนเองได้ 

- คำศัพท์ เรื่อง My self 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง 15-30 ประโยค 

 

 

๖ 10 

2  On the phone 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น ั ก เ ร ี ย น พ ู ด โ ต ้ ต อบ ใน
โทรศัพท์ได้ 
 

- การส่ือสารทางโทรศัพท์ 

-บทสนทนาทางโทรศัพท์ 

-การแสดงบทบาทสมมติ 

 

๗ 10 

3 At the air port 
ผลการเรียนรู้  
ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓.โต้ตอบบทสนทนาที่สนามบิน
ได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง airport 

-ประโยคท่ีใช้ในสนามบิน 

-signs in the airport 

-บทสนทนาในสนามบิน 

 

 

 

๗ 10 

4 At the shop 
ผลการเรียนรู้  

ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

At the supermarket / At the fruit 
shop 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 

การแสดงบทบาทสมมุติ 

๗ 10 



 ๑๓๙ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5 Attractive places in my 
country 

ผลการเรียนรู้ 
ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ทีท่องเท่ียวได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

Preposition of places 

บทสนทนาแนะนำสถานที ่ท ่องเที ่ยวใน
ประเทศไทย    

 

๗ 10 

     

6 Phonics 
ผลการเรียนรู้ 
ม.๒/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔๐ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                             กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑               เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
 

ล ำ ดั บ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

๑ Message:  
Connections 

 สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 
ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑, ต 4.2 ม.3/2 

๑o 

2 Message: Past events สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.
3/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
  

๑o 



 ๑๔๑ 

3 Message: People สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
       สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 
           

๑o 

4 Message: Places  สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
      สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
 มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑  
 

๑o 

5 Message: Goals 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3,  ต 
๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  

๑o 



 ๑๔๒ 

 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 
  

6 Message: Choices 
       สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.
3/4, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑     

๑o 

Total in term round  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๒            เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

7 Message:  
Achievements 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑ 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑ 
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 
 

๑o 

8 Message: Experiences 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.
3/4, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
 

๑o 



 ๑๔๔ 

9 Message:  Getting it 
right 

    สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/2        

๑o 

๑o Message: Where is it? 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑   

๑o 

๑๑ Message: Talking 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/3, ต.๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  

๑o 



 ๑๔๕ 

 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 

๑2 Message:  New 
beginnings 

 สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑, ต 4.2 ม.3/2  

๑o 

Total in term round  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 ๑๔๖ 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓                           
รหัสวิชา อ ๒๓๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ My Daily life 
ผลการเรียนรู้  

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเล่าเรื่อง
ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง ๑๐-๒๐ ประโยค 
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2  Giving information 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑ในักเรียนพูดให้ข้อมูลจากสิ่งท่ี
อ่าน หรือส่ิงท่ีเห็นได้ 
๒.นักเรียนพูดแสดงความรู้สึก 
หร ือแสดงความค ิดเห ็นตาม
สถานการณ์ได้ 

 
 

- signs / poster / Advertising 

-  Expression ในสถานการณ์ต่างๆ 

เช่น การแสดงความยินดี หรือเสียใจ 

การขอโทษ การขอบคุณ การให้คำแนะนำ 
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3 At the hotel 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓ .โต ้ตอบบทสนทนาท่ี ใช ้ ใน
โรงแรมได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง Hotel 

-ประโยคท่ีใช้ในโรงแรม 

-บทสนทนาในโรงแรม 

-การแสดงบทบาทสมมติ 
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 ๑๔๗ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4 At the shop 
ผลการเรียนรู้  

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

At the supermarket / At the fruit 
shop 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 

การแสดงบทบาทสมมุติ 

๗ 10 

5 Attractive places in the 
world 

ผลการเรียนรู้ 
ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ทีท่องเท่ียวได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

Preposition of places 

บทสนทนาแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวในโลก    
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6 Phonics 
ผลการเรียนรู้ 
ม.๓/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กับ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 

 
 
 
 
 



 ๑๔๘ 

ส่วนที่ ๕  
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

 
 หลักการจัดการเรียนรู้ 
สรุปสาระสำคัญของแนวคิดต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 
แนวคิดการจัด 
การเรียนรู้ 

เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน 
การวัดและการ
ประเมินผล 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ความรู้ความ 
สามารถในการใช้
ภาษาและ
กระบวนการเรียนรู ้

ทักษะทางภาษา 
และทักษะการ
เรียนรู ้

การเรียนรู้ด้วยตน 
เอง  ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้รับการ
ฝึกฝน 

ประเมินผลตาม 
สภาพจริงและใช้ 
วิธีการท่ีหลาก 
หลาย 

เพื่อการส่ือสาร ทักษะการส่ือสาร 
ท้ัง ๔ ด้าน 

ภาษาในชีวิต 
ประจำวันการเรียน
ท่ีมีความหมาย 
ทักษะสัมพันธ์ 

ภาษาเพื่อการ 
ส่ือสาร 

ทักษะส่ือสาร  ท่ี 
เน้นท้ังความ
คล่องแคล่ว  และ
ความถูกต้อง 

เพื่อวัตถุประสงค์ 
เฉพาะด้าน 

ทักษะและเนื้อหา 
วิชาชีพเฉพาะด้าน 

วิชาการ  วิชาชีพ 
เฉพาะด้าน 

ภาษาเพื่อการ 
ส่ือสาร การเรียนรู้ 
ท่ีภาระงานเป็นหลัก  

เนื้อหา และทักษะ 
เฉพาะด้าน 

แบบบูรณาการ การเช่ือมโยงส่ิงท่ี 
เรียนเข้ากับชีวิตจริง 
และการสร้าง 
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

ความรู้และทักษะ 
วิชาต่าง ๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงความรู้และ
ทักษะจากวิชาต่าง ๆ 
มาใช้ในการแก้ปัญหา 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนการ
ปฏิบัติงานกลุ่มผล 
การเรียนรู ้

แบบร่วมมือ ส่งเสริมทักษะการ 
ส่ือสารและทักษะ 
สังคม 

ไม่ผูกพันกับเนื้อหา
(Content -free)
สามารถเลือกใช้
เนื้อหาใดๆ 
ก็ได้ 

เน้นกระบวนการกลุ่ม 
โครงสร้าง   ลำดับ 
วิธีการ  ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ 

ประเมินตนเอง 
ประเมินเพื่อน
ร่วมงาน 

ท่ีเน้นเนื้อหาวิชา 
ความรู้ต่างๆ(CBI) 

ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารและเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู ้

การเช่ือมโยงกับ
วิชาอื่น ๆในหลัก 
สูตร 

บูรณาการทักษะท้ัง 
๔  ด้าน 
 

ทักษะทางภาษา 
และเนื้อหาวิชา 

 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 

แนวคิดการจัด 
การเรียนรู้ 

เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน 
การวัดและการ
ประเมินผล 

แบบองค์รวม การบูรณาการ
ทักษะทางภาษา
กับบริบทสาระการ
เรียนรู้อื่นและการ
พัฒนาองค์รวม 

เนื้อหาสาระท่ีมี
ความหมายกับ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนมีส่วนร่วม
วางแผนและการมี
ปฏิสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและผลการ
เรียนรู ้

จากการทำ
โครงการ 

การเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  การ
เช่ือมโยงองค์
ความรู้กับชีวิตจริง 

กิจกรรมต่าง ๆใน
สถานการณ์จริง 
วิธีการแสวงหา
ความรู้และการ
รวบรวมอย่างเป็น
ระบบ 

การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
และงานศึกษา
ค้นคว้าท่ีทำร่วมกัน 

การวางแผนการ
ทำงานความ
รับผิดชอบ
ผลสำเร็จของงาน 

ท่ีเน้นภาระงาน การลงมือปฏิบัติ
ภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ
สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 

ใช้ภาระงานเป็น
หลัก โดยมุ่งฝึก
เนื้อหาหรือทักษะ
ทางภาษาเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร  

ความสามารถทาง
ภาษา ความสำเร็จ
ของภาระงานท่ี
ปฏิบัติและการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

การสร้างองค์
ความรู้ 

การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและ
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

เนื้อหาความรู้ 
ต่าง ๆท่ี
หลากหลายรอบตัว 

ใช้กลยุทธ์และ
กลวิธีหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมี 
โอกาสแสดง
ความสามารถ
ความคิดเห็น 
 

งานท่ีมอบหมายให้
ทำตามความ
แตกต่างของ 
ผู้เรียน 

 
การออกแบบการเรียนรู้ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากการเป็นผู้ชี้นำผู้
ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโดยใช้วิธีการต่างๆอย่าง
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ความรู้ และนำความรู้ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
นำเสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรียนการสอนต่างๆมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เช่น 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning - BBL) ที่เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่อิงผลวิจัยทางประสาทวิทยา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ว่าได้ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงสร้างที่แท้จริงของสมองและการทำงานของสมองมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของการ
พัฒนา ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นกรอบคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning - PBL) เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนร่วมกัน
แก้ปัญหาภายใต้การแนะนำของผู้สอน ให้นักเรียนช่วยกันตั้งคำถามและช่วยกันค้นหาคำตอบ โดยอาจใช้
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ความรู้เดิมมาแก้ปัญหา หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสำหรับการแก้ปัญหา นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาสรุป
เป็นข้อมูลในการเก็บปัญหา แล้วช่วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการเก็บปัญหาครั้งต่อไป สำหรับ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพัฒนาองค์รวมของนักเรียน
ท้ังสมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล มุ่ง
หมายจะให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ ่งต่างๆภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมหรือ
สภาพแวดล้อม 

การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นจากการจัดสถานการณ์และ
บรรยากาศให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันฝึกให้นักเรียนที่มีลักษณะทางสติปัญญาและความร่วมมือกัน
ทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคิด 6 ใบ (Six thinking Hats)  ให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามและ
ตอบคำถามท่ีใช้ความคิดในลักษณะต่างๆโดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบหรือวิเคราะห์วิจารณ์ได้ 

การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา(Problem Solving ) เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้
จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา  และ
ตรวจสอบหรือมองย้อนหลัง 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบใน
ส่ิงท่ีผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างกันอย่างหลากหลาย 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ(Active learning) ให้นักเรียนได้ทดลองทำด้วยตนเอง เพื่อจะได้
เรียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จักวิธีแก้ปัญหาในการทำงาน 

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผังความคิด (Concept Mapping) เป็นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนำเสนอเป็น
ภาพหรือเป็นผัง 

การจัดการเรียนรู ้จากประสบการณ์ (Experience learning) เป็นการจัดกิจกรรมหรือจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียกกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติ
ใหม่ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ๆ 

การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดง
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น โดยอาจกำหนดให้แสดงบทบาทสมมติที่เป็นพฤติกรรมของบุคคลอื่น หรือ
แสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที ่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพ เข้าด้วยกัน เพื่อให้
นักเรียนได้วางตัวเองคิดค้น วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างชิ้นงานและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างช้ินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ไอซีที   เป็นการนำเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หลายรูปแบบ เช่นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ (e-Leaning) การเรียนโดยใช้การส่ือสารทางไกล (Distance Learning)  

1. การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น  DLTV    มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน 
           ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning)   โดยใช้   Google Apps for Education 
สามารถสร้างงานเอกสาร  งานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก   
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-        -    Google Docs  
-        -    Google Sheets   
-        -    Google Slides    
-        -    Google Form    
-        -    Google Sites 

3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต 
4. เว็บไซต์ต่างๆ  Google     ยูทูป    คือเว็บไซต์ประเภท Social Media VDO 

Sharin 
     ซึ่ง ผู้ใช้จะเป็นผู้ Upload VDO ขึ้นไปเพื่อ Share กับ User ท่านอื่น เพื่อเป็นการ 

          แลกเปล่ียน ความบันเทิง ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่าน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  
              โดยกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็น ร้อยละ เป็นรายวิชา รายปี/ภาค ดังนี้  
              การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละสาระกำหนดสัดส่วนของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ดังนี ้

1.1 การวัดและประเมินระหว่างเรียน เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการกรรมการเรียนการสอนซึง่ประกอบด้วยสัดส่วนของ 

1.1.1 คะแนนของตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
1.1.2 คะแนนของการวัดและประเมินผลงานผู้เรียน 
1.1.3 คะแนนของพฤติกรรมผู้เรียน 
1.1.4 คะแนนการปฏิบัติอื่นๆท่ีผู้สอนกำหนด 

1.2 การวัดและประเมินผลปลายปี/ปลายภาค เป็นการวัดและประเมินผลจากการตรวจสอบภาพ
ปฏิบัติหรือภาคความรู้ของผู้เรียนของแต่ละรายวิชาที่กำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนตามตารางการวัดและ
ประเมินฝ่ายวิชาการกำหนด 

1.3 การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปี/ปลายภาคเป็น 80 : 20 
2. แจ้งให้นักเรียนทราบคุณลักษณะพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การตัดสิน 

โดยนักเรียนมีพฤติกรรมในแต่ละคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ท่ีกำหนด และผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่องท้ังใน
และนอกห้องเรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ดีเย่ียม” “ดี” และ “ผ่าน” ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและชุมชน 

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขท่ีกำหนด 

3. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิธีการประเมินและเกณฑ์การ
ตัดสินโดยนักเรียนมีมาตรฐานการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่อง และหรือ การประเมิน
ปลายปี/ภาค และมีผลการประเมิน ในระดับ “ดีเย่ียม” “ดี” และ “ผ่าน” ดังนี้ 

ดีเย่ียม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ท่ีมี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ 

ผ่าน  หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ท่ีมี
ข้อบกพร่องบางประการ 

4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู ้สอนจะต้องประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นของผู้เรียนโดยก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องตรวจสอบ
ความรู้ทักษะและความรู้ต่างๆ ของผู้เรียนท่ีเป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5. ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นระยะๆ เพื่อ
ตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนว่าบรรลุผลมาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการ



 ๑๕๓ 

จัดการเรียนรู้ เมื่อมีนักเรียนไม่ผ่านการประเมินให้ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

6. ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยนำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับคะแนน
ประเมินปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนที่โรงเรียนกำหนด แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียนโดยใช้ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียน 8 ระดับคือ  “4” “3.5” “3” “2.5” “2” “1.5” “1” “0” ดังนี้ 
 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
4 ดีเย่ียม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 - 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 - 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 - 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50 – 54 
0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0 - 49 

 
7. ให้ใช้คำว่า “ดีเยี ่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับการประเมินในแต่ละรายวิชา 
8. การประเมินผ่านระบบออนไลน์          
   -    Google Sheets   

             -    Google Form   
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 
     ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือห้องสมุด
หน่วยงานอื่น ๆ 
 2. แหล่งชุมชน  เช่น ตลาด  วัด  หมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยว  แหล่งวิทยาการทั้งภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งให้บริการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
 3. ภูมิปัญญาท้องงถิ ่น ปราชญ์ชาวบ้านที ่ม ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบ  
ความสำเร็จในงาน อาชีพท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ 
 4. สถานประกอบการต่าง ๆ สถานประกอบการวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม   
ห้างสรรพสินค้า  หน่วยงานวิจัยในท้องถิ่น  ซึ่งให้บริการความรู้  ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานและวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมี
อยู่ในชุมชนท้องถิ่น 
 5. ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  อุทยานแห่งชาติ  สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์   
พิพิธภัณฑ์พืช   สวนพฤกษศาสตร์  ทะเล 
 7. ส่ืออีเล็กทรอนิกส์   เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี – รอม วีซีดี วีดีทัศน์ CAI    Online   ยูทูป 



 ๑๕๔ 

อภิธานศพัท์ 

การเดาความหมายจากบริบท (context  clue)  

  การเดาความหมายของคำศัพท์หรือข้อความที่ไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม เป็น
การเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการชี้แนะจากคำศัพท์หรือข้อความที่แวดล้อม คำศัพท์และข้อความท่ีอ่าน 
เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจหรือตีความหมายของคำศัพท์หรือข้อความท่ีไม่เข้าใจความหมาย 

การถ่ายโอนข้อมูล 

 การแปลงข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบที่ต้องการ เช่น 
การถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นคำ ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลที่เป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   หรือการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ  แผนผัง แผนภูมิ ตาราง  ฯลฯ 
ไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นคำ ประโยค หรือข้อความ 

ทักษะการส่ือสาร  

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารด้วยภาษา
นั้นๆ ได้อย่างส่ือความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน  

บทกลอน  (nursery   rhyme) 

 บทร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่ีมีคำคล้องจองและมีความไพเราะ  เพื่อช่วยให้จดจำได้ง่าย  

บทละครส้ัน (skit) 

 งานเขียนหรือบทละครส้ันท่ีมีการแสดงออกด้วยท่าทางและคำพูด ทำให้เกิดความสนุกสนาน อาจเป็น
เรื่องท่ีมาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว์  ส่ิงของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 
 
ภาษาท่าทาง  
 การส่ือสารโดยการแสดงท่าทางแทนคำพูดหรือการแสดงท่าทางประกอบคำพูด เพื่อให้ความหมายมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น  การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลักษณะ เช่น การแสดงออก ทางสีหน้า  การสบตา  
การเคล่ือนไหวศีรษะ มือ  การยกมือ  การพยักหน้า  การเลิกค้ิว เป็นต้น 

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีใช้ภาษานั้น นับต้ังแต่วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การทำงาน การ
พักผ่อน การแสดงอารมณ์  การสื่อความ  ค่านิยม ความคิด  ความเชื่อ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล  งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น   

ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text  information) 

 สิ่งที่ใช้สื ่อสารแทนคำ วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ  สัญลักษณ์ รูปภาพ สิ่งของ แผนผัง 
แผนภูมิ  ตาราง  เป็นต้น  
 
 
 



 ๑๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๑๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๒๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



 ๑๕๘ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๓๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๔๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



 ๑๕๙ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๒ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 

ญ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



 ๑๖๓ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



 ๑๖๔ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๗ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



 ๑๖๘ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



 ๑๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ค22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว22201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว22202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



 ๑๗๒ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 

 



 ๑๗๓ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



 ๑๗๔ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
 
 
 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



 ๑๗๕ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 

 



 ๑๗๖ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



 ๑๗๘ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 

 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ศ23201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ23202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ23201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ23202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



 ๑๗๙ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



 ๑๘๐ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



 ๑๘๑ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 

 
 
 
 



 ๑๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๓ 

 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  
และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึง
ขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  
หน้าที่ 

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๘๔ 

3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



 ๑๘๕ 

2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๘๖ 

๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และ
แนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนว
ให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาใน

แต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
บริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 



 ๑๘๗ 

5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๘๘ 

 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๘๙ 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๙๐ 

๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

 



 ๑๙๑ 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

 
7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๙๒ 

๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๙๓ 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

 
8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
 
หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   
 
9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

 
10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๙๔ 

 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
หน้าที่ 

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 
 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
 

9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

 
หน้าที่ 

1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
ทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 

2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 



 ๑๙๕ 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

 
หน้าที่ 

1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา                
 
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 


