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คำนำ 

กลุ$มสาระภาษาต$างประเทศโรงเรียนบ7านฉลองได7ออกแบบหน$วยการเรียนรู7ตาม กรอบและทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามตัว ช้ีวัดและสาระการเรียนรู7แกนกลาง ของสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือมุ$มเน7นให7 การสอนภาษาต$างประเทศ 
เปQนไปอย$างสอดคล7องกับกรอบและทิศทางท่ีกำหนดไว7ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และเปQนเคร่ืองมือในการพัฒนาผู7เรียนให7เกิดการเรียนรู7และมีศักยภาพในการเรียนรู7  

กลุ$มสาระภาษาต$างประเทศโรงเรียนบ7านฉลองยังได7จัดทำ สาระการเรียนรู7เพิ่มเติมเพื่อให7ผู7เรียนมี โอกาส
ที่จะได7เรียนรู7อย$างหลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และ ความแตกต$างระหว$าบุคคล ในระดับประถมศึกษา 
โดยหวังว$าจะเปQนประโยชนXสำหรับครูผู 7สอน และ ผู 7ที ่เกี ่ยวข7องและสามารถพัฒนาเยาวชนไทยให7มีความรู7 
ความสามารถ มีความคิด เปQนคนดีมีคุณธรรม และดำรงชีวิตอยู$ในสังคมได7อย$างมีความสุขตลอดไป 
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ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
กลุ$มสาระการเรียนรู7ภาษาต$างประเทศมุ$งเน7นการพัฒนาผู7เรียนให7มีความรู7 ความเข7าใจเกี่ยวกับการ

ติดต$อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู7 การประกอบอาชีพ การสร7างความเข7าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศนXของชุมชนโลก ช$วยพัฒนาผู7เรียนให7มีความเข7าใจตนเองและผู7อื่น เรียนรู7และเข7าใจความแตกต$างของ
ภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต$อการ
ใช7ภาษาต$างประเทศ และใช7ภาษาต$างประเทศเพ่ือการส่ือสารได7 

 

วิสัยทัศน8 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ$งพัฒนาผู7เรียนทุกคน ซึ่งเปQนกำลังของชาติให7เปQนมนุษยXที่มี

ความสมดุลทั้งด7านร$างกาย ความรู7 คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปQนพลเมืองไทยและเปQนพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยXทรงเปQนประมุข มีความรู7และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ
ท่ีจำเปQนต$อการศึกษาต$อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ$งเน7นผู7เรียนเปQนสำคัญบนพ้ืนฐานความ
เช่ือว$า ทุกคนสามารถเรียนรู7และพัฒนาตนเองได7เต็มตามศักยภาพ  

 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ7านฉลอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 ๑. เปQนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปQนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู7เปQน
เปcาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให7มีความรู7 ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความ
เปQนไทยควบคู$กับความเปQนสากล 

๒. เปQนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได7รับการศึกษาอย$างเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

๓. เปQนหลักสูตรการศึกษาที ่สนองการกระจายอำนาจ ให7ส ังคมมีส$วนร$วมในการจัดการศึกษา                
ให7สอดคล7องกับสภาพและความต7องการของท7องถ่ิน 

๔. เปQนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร7างยืดหยุ$นท้ังด7านสาระการเรียนรู7 เวลาและการจัดการเรียนรู7 
๕. เปQนหลักสูตรการศึกษาท่ีเน7นผู7เรียนเปQนสำคัญ  
๖. เปQนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ$มเปcาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู7 และประสบการณX 
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จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ7านฉลอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ$งพัฒนาผู7เรียนให7เปQนคนดี มีปdญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต$อ และประกอบ
อาชีพ จึงกำหนดเปQนจุดหมายเพ่ือให7เกิดกับผู7เรียน เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค$านิยมที่ พึงประสงคX เห็นคุณค$าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มีความรู7 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก7ปdญหา การใช7เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 

๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปQนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยXทรงเปQนประมุข 

๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษXวัฒนธรรมและภูมิปdญญาไทย การอนุรักษXและพัฒนาสิ่งแวดล7อม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ$งทำประโยชนXและสร7างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู$ร$วมกันในสังคมอย$างมีความสุข 
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สมรรถนะสำคัญของผูFเรียน และ คุณลักษณะอันพึงประสงค8 
ในการพัฒนาผู7เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนบ7านฉลอง ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ$งเน7นพัฒนาผู7เรียนให7มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งจะ
ช$วยให7ผู7เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคX ดังน้ี 

 

สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ$งให7ผู7เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปQนความสามารถในการรับและส$งสาร มีวัฒนธรรมในการใช7ภาษา
ถ$ายทอดความคิด ความรู7ความเข7าใจ ความรู7สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข7อมูลข$าวสารและ
ประสบการณXอันจะเปQนประโยชนXต$อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต$อรองเพื่อขจัดและลด
ปdญหาความขัดแย7งต$าง ๆ การเลือกรับหรือไม$รับข7อมูลข$าวสารด7วยหลักเหตุผลและความถูกต7อง 
ตลอดจนการเลือกใช7วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต$อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เปQนความสามารถในการคิดวิเคราะหX การคิดสังเคราะหX การคิด อย$าง
สร7างสรรคX การคิดอย$างมีวิจารณญาณ และการคิดเปQนระบบ เพื่อน าไปสู$การสร7างองคXความรู7หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได7อย$างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก6ป8ญหา เปQนความสามารถในการแก7ปdญหาและอุปสรรคต$าง ๆ ท่ีเผชิญได7อย$าง
ถูกต7องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข7อมูลสารสนเทศ เข7าใจความสัมพันธXและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณXต$าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู7 ประยุกตXความรู7มาใช7ในการปcองกันและแก7ไข
ปdญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต$อตนเอง สังคม 

และส่ิงแวดล7อม 

๔. ความสามารถในการใช6ทักษะชีวิต เปQนความสามารถในการนำกระบวนการต$าง ๆ ไปใช7ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู7ด7วยตนเอง การเรียนรู7อย$างต$อเนื่อง การทำงาน และการอยู$ร$วมกันในสังคมด7วย
การสร7างเสริมความสัมพันธXอันดีระหว$างบุคคล การจัดการปdญหาและความขัดแย7งต$าง ๆ อย$างเหมาะสม 
การปรับตัวให7ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล7อม และการรู7จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม$พึง
ประสงคXท่ีส$งผลกระทบต$อตนเองและผู7อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช6เทคโนโลยี เปQนความสามารถในการเลือก และ ใช7 เทคโนโลยีด7านต$าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด7านการเรียนรู7 การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก7ปdญหาอย$างสร7างสรรคX ถูกต7อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค< 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ7านฉลอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ$งพัฒนาผู7เรียนให7มีคุณลักษณะอันพึงประสงคX เพ่ือให7สามารถอยู$ร$วมกับผู7อ่ืนในสังคมได7อย$าง
มีความสุข ในฐานะเปQนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

๑. รักชาติ ศาสนX กษัตริยX 
๒. ซ่ือสัตยXสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝiเรียนรู7 
๕. อยู$อย$างพอเพียง 

๖. มุ$งม่ันในการทำงาน 

๗. รักความเปQนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
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กลุ.มสาระการเรียนรู5ภาษาต.างประเทศ 

ทำไมต'องเรียนภาษาต2างประเทศ 
ในสังคมโลกปdจจุบัน การเรียนรู7ภาษาต$างประเทศมีความสำคัญ และ จำเปQนอย$างยิ่งในชีวิตประจำวัน 

เนื่องจากเปQนเครื่องมือสำคัญที่ใช7ในการติดต$อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู7 การประกอบอาชีพ การสร7าง
ความเข7าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนXของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรี และ ความร$วมมือกับประเทศต$าง ๆ ช$วยพัฒนาผู7เรียนให7มีความเข7าใจ
ตนเองและผู7อื่นดีขึ้น เรียนรู7และเข7าใจความแตกต$างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต$อการใช7ภาษาต$างประเทศ และใช7ภาษาต$างประเทศเพื่อการ
ส่ือสารได7 รวมท้ังเข7าถึงองคXความรู7ต$าง ๆ ได7ง$ายและกว7างขวางข้ึน ท้ังยังมีวิสัยทัศนXในการดำเนินชีวิต 

ภาษาต$างประเทศที่เปQนสาระการเรียนรู7พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให7เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ ภาษาอังกฤษ ส$วนภาษาต$างประเทศอื่น เช$น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุiน อาหรับ บาลี และ ภาษากลุ$ม
ประเทศเพื่อนบ7าน หรือภาษาอื่น ๆ อยู$ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู7ตามความ
เหมาะสม 

เรียนรู'อะไรในภาษาต2างประเทศ 
กลุ$มสาระการเรียนรู7ภาษาต$างประเทศ มุ$งหวังให7ผู7เรียนมีเจตคติที่ดีต$อภาษาต$างประเทศ สามารถใช7

ภาษาต$างประเทศ สื่อสารในสถานการณXต$าง ๆ แสวงหาความรู7 ประกอบอาชีพ และศึกษาต$อ ในระดับที่สูงข้ึน 
รวมทั้งมีความรู7ความเข7าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ$ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได7อย$างสร7างสรรคX ประกอบด7วยสาระสำคัญ ดังน้ี 

• ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช7ภาษาต$างประเทศในการฟdง-พูด-อ$าน-เขียน แลกเปลี่ยนข7อมูล 
ข$าวสาร แสดงความรู7สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข7อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต$าง ๆ และสร7างความสัมพันธXระหว$างบุคคลอย$างเหมาะสม   

• ภาษาและวัฒนธรรม การใช7ภาษาต$างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ7าของภาษาความสัมพันธX 
ความเหมือนและความแตกต$างระหว$างภาษากับวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ7าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช7อย$างเหมาะสม 

• ภาษากับความสัมพันธMกับกลุOมสาระการเรียนรู6อื่น การใช7ภาษาต$างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู7กับกลุ$มสาระการเรียนรู7อื่น เปQนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู7 และเปlดโลกทัศนX
ของตน 

• ภาษากับความสัมพันธMกับชุมชนและโลก การใช7ภาษาต$างประเทศในสถานการณXต$าง ๆ ทั้งใน
ห7องเรียนและนอกห7องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปQนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต$อ 
ประกอบอาชีพ และ แลกเปล่ียนเรียนรู7กับสังคมโลก 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู' 

สาระท่ี ๑ ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

 ต ๑.๑  เข7าใจและตีความเรื่องที่ฟdงและอ$านจากสื่อประเภทต$าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย$าง
มีเหตุผล 

  ต ๑.๒  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข7อมูลข$าวสาร แสดงความรู7สึก และ 

    ความคิดเห็นอย$างมีประสิทธิภาพ 

 ต ๑.๓  นำเสนอข7อมูลข$าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต$าง ๆ โดยการพูด 

   และการเขียน 

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 

 ต ๒.๑  เข7าใจความสัมพันธXระหว$างภาษากับวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา และนำไปใช7 ได7อย$าง 

    เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ต ๒.๒  เข7าใจความเหมือนและความแตกต$างระหว$างภาษาและวัฒนธรรมของเจ7าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช7อย$างถูกต7องและเหมาะสม 

สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธMกับกลุOมสาระการเรียนรู6อ่ืน 

 ต ๓.๑  ใช7ภาษาต$างประเทศในการเชื่อมโยงความรู7กับกลุ$มสาระการเรียนรู7อื่น และเปQนพื้นฐาน 
ในการพัฒนา แสวงหาความรู7 และเปlดโลกทัศนXของตน 

สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธMกับชุมชนและโลก 

 ต ๔.๑  ใช7ภาษาต$างประเทศในสถานการณXต$าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 ต ๔.๒  ใช7ภาษาต$างประเทศเปQนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต$อ การประกอบอาชีพ และ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู7กับสังคมโลก 
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คุณภาพผู5เรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปDที่ ๓ 
• ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร7องที่ฟdง อ$านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ ประโยคง$าย ๆ และ บทพูด

เข7าจังหวะง$าย ๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน บอกความหมายของคำ และ กลุ$มคำ ที่ฟdงตรงตามความหมาย 
ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง$ายๆ  

• พูดโต7ตอบด7วยคำส้ัน ๆ ง$าย ๆ ในการสื่อสารระหว$างบุคคลตามแบบที่ฟdง ใช7คำสั่ง และคำขอร7อง
ง$าย ๆ บอกความต7องการง$าย ๆ ของตนเอง พูดขอและให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนบอกความรู7สึก
ของตนเองเก่ียวกับส่ิงต$าง ๆ ใกล7ตัวหรือกิจกรรมต$าง ๆ ตามแบบท่ีฟdง 

• พูดให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล7ตัว จัดหมวดหมู$คำตามประเภทของบุคคล สัตวX และ
ส่ิงของตามท่ีฟdงหรืออ$าน 

• พูดและทำท$าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา บอกชื่อและคำศัพทX
ง$ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา เข7าร$วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

• บอกความแตกต$างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ และประโยคง$าย ๆ ของภาษาต$างประเทศและ
ภาษาไทย 

• บอกคำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน 

• ฟdง/พูดในสถานการณXง$าย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 

• ใช7ภาษาต$างประเทศ เพ่ือรวบรวมคำศัพทXท่ีเก่ียวข7องใกล7ตัว 

• มีทักษะการใช7ภาษาต$างประเทศ (เน7นการฟdง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล7อมใกล7ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ เวลาว$างและนันทนาการ ภายในวงคำศัพทXประมาณ 
๓๐๐-๔๕๐ คำ (คำศัพทXท่ีเปQนรูปธรรม) 

• ใช7ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต7ตอบตาม
สถานการณXในชีวิตประจำวัน 
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 จบชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ 
• ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7อง และ คำแนะนำท่ีฟdงและอ$าน อ$านออกเสียงประโยค ข7อความ นิทาน 

และ บทกลอนสั้นๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน เลือก/ระบุประโยคและข7อความตรงตามความหมายของ
สัญลักษณXหรือเครื่องหมายที่อ$าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟdงและอ$าน บทสนทนา 
นิทานง$าย ๆ และเร่ืองเล$า 

• พูด/เขียนโต7ตอบในการสื่อสารระหว$างบุคคล ใช7คำสั่ง คำขอร7อง และให7คำแนะนำ พูด/เขียน
แสดงความต7องการ ขอความช$วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให7ความช$วยเหลือในสถานการณXง$าย ๆ พูด
และเขียนเพื่อขอและให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล7ตัว พูด/เขียนแสดงความรู7สึก
เก่ียวกับเร่ืองต$าง ๆ ใกล7ตัว กิจกรรมต$าง ๆ พร7อมท้ังให7เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

• พูด/เขียนให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล7อมใกล7ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
และตารางแสดงข7อมูลต$าง ๆ ท่ีฟdงและอ$าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต$าง ๆ ใกล7ตัว  

• ใช7ถ7อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท$าทางอย$างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ7าของภาษา ให7ข7อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษาเข7า
ร$วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

• บอกความเหมือน/ ความแตกต$างระหว$างการออกเสียงประโยคชนิดต$าง ๆ การใช7เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร7างประโยคของภาษาต$างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความแตกต$างระหว$างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ7าของภาษากับของไทย  

• ค7นคว7า รวบรวมคำศัพทXที่เกี่ยวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อื่นจากแหล$งการเรียนรู7และนำเสนอ
ด7วยการพูด/การเขียน 

• ใช7ภาษาส่ือสารในสถานการณXต$าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียนและสถานศึกษา 

• ใช7ภาษาต$างประเทศในการสืบค7นและรวบรวมข7อมูลต$าง ๆ  
• มีทักษะการใช7ภาษาต$างประเทศ (เน7นการฟdง-พูด-อ$าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล7อม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว$างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟcาอากาศ ภายในวงคำศัพทXประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ (คำศัพทXที่เปQนรูปธรรม
และนามธรรม) 

• ใช7ประโยคเด่ียวและประโยคผสม (Compound Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทต$าง ๆ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู5แกนกลาง 
สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข7าใจและตีความเร่ืองท่ีฟdงและอ$านจากส่ือประเภทต$าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย$างมีเหตุผล 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ 

 
๑. ปฏิบัติตามคำส่ังง$ายๆ ท่ีฟdง คำส่ังท่ีใช7ในห7องเรียน เช$น Stand up./Sit down./ 

Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop!  etc. 

 ๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อ$านออก
เสียงและสะกดคำง$ายๆ ถูกต7องตาม 
หลักการอ$าน  

ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ 
(letter sounds)  และการสะกดคำ  
หลักการอ$านออกเสียง เช$น 

  - การออกเสียงพยัญชนะต7นคำและพยัญชนะท7ายคำ  
-   การออกเสียงเน7นหนัก-เบา (stress)ในคำและ 
    กลุ$มคำ 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (intonation) 

ในประโยค 
 ๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของ

คำและกลุ$มคำท่ีฟdง 
คำ  กลุ$มคำ และความหมาย เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล7อมใกล7ตัว อาหาร เคร่ืองด่ืม และ
นันทนาการ ภายในวงคำศัพทXประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ 
(คำศัพทXท่ีเปQนรูปธรรรม) 

 ๔. ตอบคำถามจากการฟdงเร่ือง  ใกล7
ตัว 

บทอ$านเก่ียวกับเร่ืองใกล7ตัว หรือนิทานท่ีมี
ภาพประกอบ 
ประโยคคำถามและคำตอบ  
-  Yes/No Question เช0น   
    Is it a/an..?   Yes, it is./No, it is not.    etc.     

-  Wh-Question เช0น   

   What is it?   It is a/an...    etc.     
ป.๒ 

 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร7องง$าย ๆ 
ท่ีฟdง 

คำส่ังและคำขอร7องท่ีใช7ในห7องเรียน  
-   คำส่ัง เช$น Show me a/an.../ Open your book.  
    Don’t talk in class.   etc. 
-   คำขอร7อง เช$น Please come here./ Come 

here,   please. Don’t make a loud noise, 
please./ Please don’t make a loud noise.    
etc. 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๒ 
 

๒.ระบุตัวอักษรและเสียง  อ$านออก
เสียงคำ  สะกดคำ  และอ$านประโยค
ง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน 

ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และ
ประโยค  หลักการอ$านออกเสียง เช$น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต7นคำและพยัญชนะท7ายคำ  
-   การออกเสียงเน7นหนัก-เบา ในคำและกลุ$มคำ 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 ๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ 
กลุ$มคำ และประโยคท่ีฟdง  

คำ  กลุ$มคำ ประโยคเด่ียว (simple sentence) และ
ความหมาย  เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล7อมใกล7ตัว อาหาร เคร่ืองด่ืม และนันทนาการ 
เปQนวงคำศัพทXสะสมประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ คำ (คำศัพทX
ท่ีเปQนรูปธรรรม) 

 ๔. ตอบคำถามจากการฟdงประโยค  
บทสนทนา หรือนิทานง$ายๆ ท่ีมีภาพ 
ประกอบ 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  
ประโยคคำถามและคำตอบ  
-  Yes/No Question เช$น   
   Is this/that a/an..?    Yes, it is./No, it isn’t.       
    etc.     
-  Wh-Question เช$น   
   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.     

ป.๓ 
 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร7องท่ีฟdง 
หรืออ$าน 

คำส่ังและคำขอร7องท่ีใช7ในห7องเรียน  
-   คำส่ัง เช$น Give me a/an.../Draw and color the 

picture./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t 
eat in class.    etc. 

-   คำขอร7อง เช$น 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. อ$านออกเสียงคำ สะกดคำ อ$าน
กลุ$มคำ ประโยค และบทพูดเข7าจังหวะ 
(chant) ง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการ
อ$าน 

คำ กลุ$มคำ ประโยคเด่ียว และบทพูดเข7าจังหวะ และ
การสะกดคำ การใช7พจนานุกรม   
หลักการอ$านออกเสียง เช$น 

  - การออกเสียงพยัญชนะต7นคำและพยัญชนะท7ายคำ  
 -   การออกเสียงเน7นหนัก-เบา ในคำและกลุ$มคำ 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๓ 

 

๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณXตรง
ตามความหมายของกลุ$มคำและประโยค
ท่ีฟdง  

กลุ$มคำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณX  และความหมาย
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล7อมใกล7ตัว 
อาหาร เคร่ืองด่ืม และนันทนาการ เปQน    วงคำศัพทX
สะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ คำ (คำศัพทXท่ีเปQน
รูปธรรรม) 

 ๔. ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$าน
ประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง$ายๆ  

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  
ประโยคคำถามและคำตอบ  
- Yes/No Question เช$น   

   Is/Are/Can…?   Yes,…is/are/can./   
                        No,…isn’t/aren’t/can’t.    etc.   
- Wh-Question เช$น   
   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.                                

ป.๔ 

 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร7อง  และ
คำแนะนำ (instructions) ง$ายๆ ท่ีฟdง
หรืออ$าน 

คำส่ังและคำขอร7องท่ีใช7ในห7องเรียน และคำแนะนำใน
การเล$นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  
-   คำส่ัง เช0น 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. 

-   คำขอรQอง เช0น Please take a queue./ Take a 

queue, please./ Can you help me, please?   

etc. 

-   คำแนะนำ เช0น You should read 

everyday./Think before you speak./ คำศัพท_ท่ี

ใชQในการเล0นเกม  Start./ My turn./ Your turn./ 

Roll the dice./ Count the number./ Finish./       

คำบอกลำดับข้ันตอน  First,...  Second,…  Then,… 

Finally,...      etc.    
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๔ 

 

๒. อ$านออกเสียงคำ สะกดคำ อ$าน
กลุ$มคำ ประโยค  ข7อความง$ายๆ  
และบทพูดเข7าจังหวะถูกต7องตาม 
หลักการอ$าน 

คำ กลุ$มคำ ประโยค ข7อความ  บทพูดเข7าจังหวะ และ
การสะกดคำ 
การใช7พจนานุกรม   
หลักการอ$านออกเสียง เช$น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต7นคำและพยัญชนะท7ายคำ  
-   การออกเสียงเน7นหนัก-เบา ในคำและกลุ$มคำ 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 ๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณX หรือ
เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข7อความส้ันๆ ท่ีฟdง หรือ
อ$าน  

กลุ$มคำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณX  เคร่ืองหมาย และ
ความหมาย  เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล7อม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว$างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟcาอากาศ 
และเปQนวงคำศัพทXสะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ คำ 
(คำศัพทXท่ีเปQนรูปธรรมและนามธรรม)  

 ๔.  ตอบคำถามจากการฟdงและอ$าน
ประโยค  บทสนทนา และนิทานง$ายๆ  

ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมีภาพประกอบ  
คำถามเก่ียวกับใจความสำคัญของเร่ือง เช$น  ใคร  
ทำอะไร  ท่ีไหน  
- Yes/No Question เช$น   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                               No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…   etc. 
- Wh-Question เช$น   
   Who is/are…?            He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?     It is …/They are… 
   What...doing?            …is/am/are…       etc.     
-  Or-Question เช$น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…   etc.     

ป.๕ 

 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7อง  และ 
คำแนะนำง$ายๆ ท่ีฟdงและอ$าน 
 

คำส่ังและคำขอร7องท่ีใช7ในห7องเรียน ภาษาท$าทาง  และ
คำแนะนำในการเล$นเกม การวาดภาพ หรือการ
ทำอาหารและเคร่ืองด่ืม  
-    คำส่ัง 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. 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๕ 

 

 -   คำขอร7อง เช$น Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Can/Could you help me, 
please?    etc. 

-   คำแนะนำ เช$น You should read everyday./ 
Think before you speak./ คำศัพทXท่ีใช7ในการเล$น
เกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish./ คำบอก
ลำดับข้ันตอน  First,… Second,… Next,… 
Then,… Finally,…         etc.      

  ๒. อ$านออกเสียงประโยค ข7อความ  และ
บทกลอนส้ันๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน 
 

ประโยค  ข7อความ  และบทกลอน  
การใช7พจนานุกรม   
หลักการอ$านออกเสียง เช$น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต7นคำและพยัญชนะท7ายคำ  
-   การออกเสียงเน7นหนัก-เบา ในคำและกลุ$มคำ 

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
-   การออกเสียงเช่ือมโยง (linking sound) ในข7อความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

 ๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณX หรือ 
เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข7อความส้ันๆ ท่ีฟdง หรือ
อ$าน  

กลุ$มคำ ประโยคผสม ข7อความ สัญลักษณX  เคร่ืองหมาย 
และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล7อม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว$างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟcาอากาศ 
และเปQนวงคำศัพทXสะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ คำ 
(คำศัพทXท่ีเปQนรูปธรรมและนามธรรม) 

 ๔. บอกใจความสำคัญ  และตอบ
คำถามจากการฟdงและอ$านบทสนทนา 
และนิทานง$ายๆ หรือ    เร่ืองส้ันๆ  

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเร่ืองส้ันๆ  
คำถามเก่ียวกับใจความสำคัญของเร่ือง เช$น  ใคร  
ทำอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร 
- Yes/No Question เช$น   

   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                     
No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          
etc.   
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๕ 

 

 - Wh-Question เช$น   
   Who is/are…?            He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?      It is …/They are… 
   What...doing?            …is/am/are…       etc.     
- Or-Question เช$น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…   etc.     

ป.๖ 

 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7อง  และ 
คำแนะนำท่ีฟdงและอ$าน 

คำส่ัง  คำขอร7อง ภาษาท$าทาง  และคำแนะนำในการ
เล$นเกม การวาดภาพ การทำอาหารและเคร่ืองด่ืม และ
การประดิษฐX   
-   คำส่ัง 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. 

-   คำขอร7อง เช$น Please look up the meaning in 
a dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help me, 
please?   etc. 

-   คำแนะนำ เช$น You should read everyday./ 
Think before you speak./ คำศัพทXท่ีใช7ในการเล$น
เกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish./คำบอก
ลำดับข้ันตอน First,… Second,… Next,… Then,… 
Finally,…  etc.      

 
 ๒. อ$านออกเสียงข7อความ นิทาน 

และบทกลอนส้ันๆ  ถูกต7องตาม 
หลักการอ$าน 

ข7อความ  นิทาน  และบทกลอน การใช7พจนานุกรม   
หลักการอ$านออกเสียง เช$น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต7นคำและพยัญชนะท7ายคำ  
-   การออกเสียงเน7นหนัก-เบา ในคำและกลุ$มคำ 

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
-   การออกเสียงเช่ือมโยง (linking sound) ในข7อความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๖ 

 

๓. เลือก/ระบุประโยค หรือข7อความ
ส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณX หรือ
เคร่ืองหมายท่ีอ$าน 

ประโยค หรือข7อความ  สัญลักษณX  เคร่ืองหมาย และ
ความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล7อม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว$างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟcาอากาศ 
และเปQนวงคำศัพทXสะสมประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ 
(คำศัพทXท่ีเปQนรูปธรรมและนามธรรม) 

 ๔.  บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม
จากการฟdงและอ$านบทสนทนา นิทาน
ง$ายๆ และเร่ืองเล$า   

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเร่ืองเล$า  
คำถามเก่ียวกับใจความสำคัญของเร่ือง เช$น  ใคร  
ทำอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร อย$างไร ทำไม 
- Yes/No Question เช$น   

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

- Wh-Question เช$น   
   Who is/are…?             He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?  It is …/They are… 
   What...doing?            …is/am/are…       etc.     

- Or-Question เช$น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       
   Is/Are/Was/Were/Did…or…?                 etc.     
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สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข7อมูลข$าวสาร   แสดงความรู7สึก 
       และความคิดเห็นอย$างมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ 

 
๑. พูดโต7ตอบด7วยคำส้ันๆ ง$ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว$างบุคคลตามแบบท่ีฟdง 
 

บทสนทนาท่ีใช7ในการทักทาย  กล$าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข7อความท่ีใช7แนะนำตนเอง เช$น  
Hi  / Hello/ Good morning/ Good afternoon/ 
Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank 
you./ I am sorry.         etc. 

 ๒. ใช7คำส่ังง$ายๆ ตามแบบท่ีฟdง คำส่ังท่ีใช7ในห7องเรียน 
 ๓. บอกความต7องการง$ายๆ ของตนเอง

ตามแบบท่ีฟdง 
คำศัพทX สำนวน และประโยคท่ีใช7บอกความต7องการ 
เช$น I want…/Please,…     etc. 

 ๔. พูดขอและให7ข7อมูลง$ายๆ เก่ียวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟdง 

คำศัพทX  สำนวน และประโยคท่ีใช7ขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง เช$น What’s your name?/ My 
name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.         
etc. 

ป.๒ 

 
๑. พูดโต7ตอบด7วยคำส้ันๆ ง$ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว$างบุคคลตามแบบท่ีฟdง 
 

บทสนทนาท่ีใช7ในการทักทาย  กล$าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข7อความท่ีใช7แนะนำตนเอง เช$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. ใช7คำส่ังและคำขอร7องง$ายๆ ตาม
แบบท่ีฟdง 

คำส่ังและคำขอร7องท่ีใช7ในห7องเรียน 

 ๓. บอกความต7องการง$ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟdง  

คำศัพทX สำนวน และประโยคท่ีใช7บอกความต7องการ 
เช$น I want…/ Please,…     etc. 
 

 ๔. พูดขอและให7ข7อมูลง$ายๆ เก่ียวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟdง 
 

คำศัพทX  สำนวน และประโยคท่ีใช7ขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง เช$น What’s your name?/ My 
name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.        
etc. 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๓ 
 

๑. พูดโต7ตอบด7วยคำส้ันๆ ง$ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว$างบุคคลตามแบบท่ีฟdง 
 

บทสนทนาท่ีใช7ในการทักทาย  กล$าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข7อความท่ีใช7แนะนำตนเอง เช$น  
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 . ใช7คำส่ังและคำขอร7องง$ายๆ ตาม
แบบท่ีฟdง 

คำส่ังและคำขอร7องท่ีใช7ในห7องเรียน 

 ๓. บอกความต7องการง$ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟdง  

คำศัพทX สำนวน และประโยคท่ีใช7บอกความต7องการ เช$น 
Please,…/ May I go out?/ May I come in?   etc.  

 ๔. พูดขอและให7ข7อมูลง$ายๆ เก่ียวกับ
ตนเอง และเพ่ือนตามแบบท่ีฟdง 
 

คำศัพทX  สำนวน และประโยคท่ีใช7ขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง และเพ่ือน เช$น  
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. บอกความรู7สึกของตนเองเก่ียวกับส่ิง
ต$างๆ ใกล7ตัว หรือกิจกรรมต$างๆ ตาม
แบบท่ีฟdง 

คำและประโยคท่ีใช7แสดงความรู7สึก เช$น ดีใจ เสียใจ 
ชอบไม$ชอบ  เช$น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  
happy./ I like cats./ I don’t like snakes.   etc. 

ป.๔ 
 

๑. พูด/เขียนโต7ตอบในการส่ือสาร
ระหว$างบุคคล  
 

บทสนทนาท่ีใชQในการทักทาย  กล0าวลา ขอบคุณ    

ขอโทษ การพูดแทรกอย0างสุภาพ ประโยค/ขQอความท่ีใชQ

แนะนำตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกลQตัว และสำนวนการ

ตอบรับ  เช0น  Hi/Hello/Good morning/Good 

afternoon/Good evening/I am sorry./How are 

you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I 

am… Hello,…I am… This is my sister.Her name 

is… Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  

too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ 

Thanks./Thank you./Thank you very 

much./You’re welcome./It’s O.K.      etc.    
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๔ 
 

๒ . ใช7คำส่ัง คำขอร7อง และคำขอ
อนุญาตง$ายๆ  

คำส่ัง  คำขอร7อง  และคำขออนุญาตท่ีใช7ในห7องเรียน  

 ๓.  พูด/เขียนแสดงความต7องการ 
ของตนเอง และขอความช$วยเหลือ 
ในสถานการณXง$ายๆ  

คำศัพทX สำนวน และประโยคท่ีใช7แสดงความต7องการ
และขอความช$วยเหลือในสถานการณXต$างๆ เช$น  I 
want …/ Please…/ May…?/ I need your help./ 
Please help me./ Help me!        etc. 

 ๔. พูด/เขียนเพ่ือขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว  
 
 

คำศัพทX  สำนวน และประโยคท่ีใช7ขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง ส่ิงใกล7ตัว เพ่ือน และครอบครัว เช$น 
What’s your name?        My name is… 
What time is it?              It is one o’clock. 
What is this?                   It is a/an… 
How many…are there?   There is a/an…/There are 
Where is the…?           It is in/on/under…  etc. 

 ๕.  พูดแสดงความรู7สึกของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว และ
กิจกรรมต$างๆ ตามแบบท่ีฟdง 

คำและประโยคท่ีใช7แสดงความรู7สึก เช$น ดีใจ เสียใจ 
ชอบ ไม$ชอบ รัก  ไม$รัก  เช$น  
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. 

ป.๕ 
 

๑. พูด/เขียนโต7ตอบในการส่ือสาร
ระหว$างบุคคล  
 

บทสนทนาท่ีใช7ในการทักทาย  กล$าวลา ขอบคุณ    
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย$างสุภาพ ประโยค/
ข7อความท่ีใช7แนะนำตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล7ตัว 
และสำนวนการตอบรับ  เช$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./ Good/Very good./ Thanks./ 
Thank you./ Thank you very much./ You’re 
welcome./ It’s O.K.           etc.  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๕ 

 
๒. ใช7คำส่ัง  คำขอร7อง  คำขออนุญาต 
และให7คำแนะนำง$ายๆ  

คำส่ัง  คำขอร7อง  คำแนะนำท่ีมี ๑-๒  ข้ันตอน 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความต7องการ   
ขอความช$วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให7ความช$วยเหลือในสถานการณX
ง$ายๆ  

คำศัพทX สำนวน และประโยคท่ีใช7บอกความต7องการ  
ขอความช$วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให7ความ
ช$วยเหลือ เช$น Please…/ May…?/      I need…/ 
Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…    etc. 

 ๔. พูด/เขียนเพ่ือขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และ
เร่ืองใกล7ตัว  
 
 
 

คำศัพทX  สำนวน และประโยคท่ีใช7ขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล7ตัว เช$น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      
etc. 

 ๕. พูด/เขียนแสดงความรู7สึกของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว และ
กิจกรรมต$างๆ พร7อมท้ังให7เหตุผลส้ันๆ 
ประกอบ 

คำและประโยคท่ีใช7แสดงความรู7สึก เช$น ชอบ    ไม$
ชอบ  ดีใจ  เสียใจ มีความสุข  เศร7า หิว รสชาติ เช$น 
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. 

ป.๖ 

 
๑. พูด/เขียนโต7ตอบในการส่ือสาร
ระหว$างบุคคล  
 

บทสนทนาท่ีใช7ในการทักทาย  กล$าวลา ขอบคุณ    
ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย$างสุภาพ ประโยค/
ข7อความท่ีใช7แนะนำตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล7ตัว 
และสำนวนการตอบรับ  เช$น  Hi/ Hello/ Good 
morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๖ 

 
 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. ใช7คำส่ัง คำขอร7อง และให7คำแนะนำ  คำส่ัง คำขอร7อง และคำแนะนำท่ีมี ๒-๓ ข้ันตอน 
 ๓. พูด/เขียนแสดงความต7องการ   

ขอความช$วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให7ความช$วยเหลือในสถานการณX
ง$ายๆ  

คำศัพทX สำนวน และประโยคท่ีใช7บอกความต7องการ 
ขอความช$วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให7ความ
ช$วยเหลือ เช$น Please…/ May…?/ I need…/ Help 
me!/ Can/Could…?/ Yes,.../No,…    etc. 

 ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และ
เร่ืองใกล7ตัว 
 

คำศัพทX  สำนวน และประโยคท่ีใช7ขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล7ตัว เช$น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      
etc. 

 ๕. พูด/เขียนแสดงความรู7สึกของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว กิจกรรม
ต$างๆ พร7อมท้ังให7เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

คำและประโยคท่ีใช7แสดงความรู7สึก และการให7เหตุผล
ประกอบ เช$น ชอบ/ไม$ชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มีความสุข   
เศร7า  หิว  รสชาติ  สวย  น$าเกลียด  เสียงดัง  ดี ไม$ดี  
เช$น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She likes…because… 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๖  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. 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข7อมูลข$าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต$างๆ โดยการพูด 
     และการเขียน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ ๑. พูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง
และเร่ืองใกล7ตัว 

คำและประโยคท่ีใช7ในการพูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง บุคคลใกล7
ตัว และเร่ืองใกล7ตัว เช$น  บอกช่ือ  อายุ รูปร$าง  ส$วนสูง  เรียก
ส่ิงต$างๆ จำนวน ๑-๒๐   สี  ขนาด  สถานท่ีอยู$ของส่ิงของ  

ป.๒ ๑. พูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง
และเร่ืองใกล7ตัว 

คำและประโยคท่ีใช7ในการพูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง บุคคลใกล7
ตัว และเร่ืองใกล7ตัว เช$น  บอกช่ือ  อายุ รูปร$าง  ส$วนสูง  เรียก
ส่ิงต$างๆ จำนวน ๑-๓๐   สี  ขนาด  สถานท่ีอยู$ของส่ิงของ  

ป.๓ ๑. พูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง
และเร่ืองใกล7ตัว 

คำและประโยคท่ีใช7ในการพูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง บุคคลใกล7
ตัว และเร่ืองใกล7ตัว เช$น  บอกช่ือ  อายุ รูปร$าง  ส$วนสูง  เรียก
ส่ิงต$างๆ จำนวน ๑-๕๐  สี  ขนาด  สถานท่ีอยู$ของส่ิงของ  

 ๒. จัดหมวดหมู$คำตาม
ประเภทของบุคคล สัตวX และ
ส่ิงของ ตามท่ีฟdง หรืออ$าน  

คำ กลุ$มคำท่ีมีความหมายเก่ียวกับบุคคล  สัตวX  และส่ิงของ  
เช$น การระบุ/เช่ือมโยงความสัมพันธXของภาพกับคำ หรือกลุ$มคำ 
โดยใช7ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง  

ป.๔ ๑. พูด/เขียนให7ข7อมูลเก่ียวกับ
ตนเองและเร่ืองใกล7ตัว 
 

ประโยคและข7อความท่ีใช7ในการพูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง 
บุคคล สัตวX และเร่ืองใกล7ตัว  เช$น ช่ือ  อายุ  รูปร$าง  สี  ขนาด 
รูปทรง ส่ิงต$างๆ จำนวน ๑-๑๐๐ วัน เดือน ป§ ฤดูกาล ท่ีอยู$ของ
ส่ิงต$างๆ เคร่ืองหมายวรรคตอน 

 ๒. พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธXของส่ิงต$างๆ ใกล7
ตัวตามท่ีฟdงหรืออ$าน  

คำ กลุ$มคำท่ีมีความหมายสัมพันธXของส่ิงต$างๆ   ใกล7ตัว เช$น 
การระบุ/เช่ือมโยงความสัมพันธXของภาพกับคำ หรือกลุ$มคำ โดย
ใช7ภาพ  แผนภูมิ  แผนภาพ   แผนผัง  

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็นง$ายๆ 
เก่ียวกับเร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว 

ประโยคท่ีใช7ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๕ ๑. พูด/เขียนให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง
และเร่ืองใกล7ตัว 
 

ประโยคและข7อความท่ีใช7ในการให7ข7อมูลเก่ียวกับบุคคล 
สัตวX สถานท่ี และกิจกรรมต$างๆ เช$น ข7อมูลส$วนบุคคล  
เร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว จำนวน ๑-๕๐๐ ลำดับท่ี  วัน เดือน 
ป§ ฤดูกาล  เวลา  สภาพดินฟcาอากาศ  อารมณX 
ความรู7สึก  สี  ขนาด รูปทรง  ท่ีอยู$ของส่ิงต$างๆ   
เคร่ืองหมายวรรคตอน 

 ๒. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ 
แสดงข7อมูลต$างๆ ตามท่ีฟdงหรืออ$าน  

คำ กลุ$มคำ ประโยคท่ีแสดงข7อมูลและความหมายของ
เร่ืองต$างๆ  ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
เร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว 

ประโยคท่ีใช7ในการพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมหรือเร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว 

ป.๖ ๑. พูด/เขียนให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง  
เพ่ือน และส่ิงแวดล7อมใกล7ตัว  
 

ประโยคและข7อความท่ีใช7ในการให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน  เพ่ือน ส่ิงแวดล7อมใกล7ตัว  เช$น 
ข7อมูลส$วนบุคคล เรียกส่ิงต$างๆ จำนวน ๑-๑,๐๐๐ 
ลำดับท่ี วัน เดือน ป§ ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรมท่ีทำ  สี  
ขนาด รูปทรง  ท่ีอยู$ของส่ิงต$างๆ  ทิศทางง$ายๆ สภาพ
ดินฟcาอากาศ  อารมณX ความรู7สึก  
เคร่ืองหมายวรรคตอน 

 ๒. เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และ
ตารางแสดงข7อมูลต$างๆ ท่ีฟdงหรืออ$าน  

คำ กลุ$มคำ และประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธXกับภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง  

 ๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับเร่ืองต$างๆ ใกล7ตัว 

ประโยคท่ีใช7ในการแสดงความคิดเห็น 
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สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑  เข7าใจความสัมพันธXระหว$างภาษากับวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา และนำไปใช7ได7อย$าง  
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ 

 
๑. พูดและทำท$าประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา 

วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา เช$น การใช7สีหน7าท$าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 ๒. บอกช่ือและคำศัพทXเก่ียวกับ 
เทศกาลสำคัญของเจ7าของภาษา   

คำศัพทXเก่ียวกับเทศกาลสำคัญของเจ7าของภาษา เช$น 
วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX   

 ๓.  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช$น การเล$นเกม  
การร7องเพลง การเล$านิทานประกอบท$าทาง  
วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX    

ป.๒ 

 
๑. พูดและทำท$าประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา 

วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา  เช$น การใช7สีหน7าท$าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง   การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 ๒. บอกช่ือและคำศัพทXเก่ียวกับ 
เทศกาลสำคัญของเจ7าของภาษา 

คำศัพทXเก่ียวกับเทศกาลสำคัญของเจ7าของภาษา เช$น 
วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX    

 ๓.  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช$น การเล$นเกม  
การร7องเพลง การเล$านิทานประกอบท$าทาง  
วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX      

ป.๓ 

 
๑. พูดและทำท$าประกอบ ตามมารยาท
สังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา    

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา  เช$น  
การขอบคุณ  ขอโทษ การใช7สีหน7าท$าทางประกอบ  
การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. บอกช่ือและคำศัพทXง$ายๆ เก่ียวกับ
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา     

คำศัพทXเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา เช$น วันคริสตXมาส  วันข้ึน
ป§ใหม$ วันวาเลนไทนX  เคร่ืองแต$งกาย  อาหาร  
เคร่ืองด่ืม   
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๓ 

 

๓.  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช$น การเล$นเกม  
การร7องเพลง  การเล$านิทานประกอบท$าทาง  
วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX  

ป.๔ 

 
๑. พูดและทำท$าประกอบอย$างสุภาพ 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ7าของภาษา      

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา เช$น   
การขอบคุณ ขอโทษ  การใช7สีหน7าท$าทางประกอบ  
การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความรู7สึกชอบ/ไม$ชอบ  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     

 ๒. ตอบคำถามเก่ียวกับเทศกาล/ 
วันสำคัญ/ งานฉลองและชีวิตความ
เปQนอยู$ง$ายๆ ของเจ7าของภาษา       

คำศัพทXและข7อมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งาน
ฉลอง และชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา เช$น  
วันคริสตXมาส  วันข้ึนป§ใหม$  วันวาเลนไทนX   
เคร่ืองแต$งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เคร่ืองด่ืม     

 ๓. เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช$น  การเล$นเกม 
การร7องเพลง การเล$านิทานประกอบท$าทาง บทบาท
สมมุติ วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX      

ป.๕ 

 
๑. ใช7ถ7อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท$าทาง
อย$างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา   

การใช7ถ7อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท$าทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา เช$น   
การขอบคุณ  ขอโทษ  การใช7สีหน7าท$าทางประกอบการ
พูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู7สึกชอบ/ไม$ชอบ  การกล$าวอวยพร  การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของ
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเปQนอยู$ง$ายๆ ของเจ7าของภาษา   

ข7อมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งาน
ฉลองและชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา  เช$น  
วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX   
เคร่ืองแต$งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เคร่ืองด่ืม     

 ๓. เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช$น การเล$นเกม  
การร7องเพลง การเล$านิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ7า วันคริสตXมาส  วันข้ึนป§ใหม$   
วันวาเลนไทนX     
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๖ 

 
๑. ใช7ถ7อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท$าทาง
อย$างสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา   
 

การใช7ถ7อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท$าทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา   เช$น  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การใช7สีหน7าท$าทางประกอบการพูด
ขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู7สึกชอบ/ไม$ชอบ    การกล$าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. ให7ข7อมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/
งานฉลอง/ชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของ
ภาษา    

ข7อมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/ 
งานฉลองและชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา  เช$น 
วันคริสตXมาส วันข้ึนป§ใหม$ วันวาเลนไทนX  
เคร่ืองแต$งกายตามฤดูกาล  อาหาร  เคร่ืองด่ืม   

 ๓. เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช$น การเล$นเกม 
การร7องเพลง การเล$านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ7า วันคริสตXมาส  วันข้ึนป§ใหม$   
วันวาเลนไทนX     
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สาระที่ ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข7าใจความเหมือนและความแตกต$างระหว$างภาษาและวัฒนธรรมของเจ7าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนำมาใช7อย$างถูกต7องและเหมาะสม  

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต$างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.๒ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต$างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.๓ ๑. บอกความแตกต$างของเสียงตัวอักษร 
คำ กลุ$มคำ และประโยคง$ายๆ ของ
ภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

ความแตกต$างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ และ
ประโยคของภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 
   

ป.๔ ๑. บอกความแตกต$างของเสียงตัวอักษร 
คำ  กลุ$มคำ  ประโยค และข7อความของ
ภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

ความแตกต$างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ และ
ประโยคของภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 
   

 ๒. บอกความเหมือน/ความแตกต$าง
ระหว$างเทศกาลและงานฉลอง   
ตามวัฒนธรรมของเจ7าของภาษากับ 
ของไทย  

ความเหมือน/ความแตกต$างระหว$างเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ7าของภาษากับ   ของ
ไทย 

ป.๕ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกต$าง
ระหว$างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต$างๆ  การใช7เคร่ืองหมาย 
วรรคตอน  และการลำดับคำ (order) 
ตามโครงสร7างประโยค ของ
ภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต$างระหว$างการออกเสียง
ประโยคชนิดต$างๆ ของเจ7าของภาษากับของไทย 
การใช7เคร่ืองหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสร7างประโยคของภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

 ๒. บอกความเหมือน/ความแตกต$าง
ระหว$างเทศกาลและงานฉลอง  
ของเจ7าของภาษากับของไทย 

ความเหมือน/ความแตกต$างระหว$างเทศกาลและ 
งานฉลองของเจ7าของภาษากับของไทย 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 

 

27 
 

 
  

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๖ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกต$าง
ระหว$างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต$าง ๆ  การใช7เคร่ืองหมาย 
วรรคตอน  และการลำดับคำตาม
โครงสร7างประโยค ของ
ภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต$างระหว$างการออกเสียง
ประโยคชนิดต$าง ๆ ของเจ7าของภาษากับของไทย 
การใช7เคร่ืองหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสร7างประโยคของภาษาต$างประเทศและภาษาไทย 

 ๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต$างระหว$างเทศกาล งานฉลองและ
ประเพณีของเจ7าของภาษากับของไทย   

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต$างระหว$าง
เทศกาล  งานฉลอง และประเพณีของเจ7าของภาษากับ
ของไทย 
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สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธPกับกลุ2มสาระการเรียนรู'อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช7ภาษาต$างประเทศในการเช่ือมโยงความรู7กับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน และเปQนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา  แสวงหาความรู7 และเปlดโลกทัศนXของตน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกคำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับกลุ$ม
สาระการเรียนรู7อ่ืน 

คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน 

ป.๒ ๑. บอกคำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับกลุ$ม
สาระการเรียนรู7อ่ืน 

คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน 

ป.๓ ๑. บอกคำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับกลุ$ม
สาระการเรียนรู7อ่ืน 

คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน 

ป.๔ ๑. ค7นคว7า  รวบรวมคำศัพทXท่ีเก่ียวข7อง
กับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืนและนำเสนอ
ด7วยการพูด / การเขียน 

การค7นคว7า  การรวบรวม และการนำเสนอ คำศัพทXท่ี
เก่ียวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน 

ป.๕ ๑. ค7นคว7า รวบรวมคำศัพทXท่ีเก่ียวข7อง
กับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน และ
นำเสนอด7วยการพูด / การเขียน 

การค7นคว7า  การรวบรวม และการนำเสนอคำศัพทXท่ี
เก่ียวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน 

ป.๖ ๑. ค7นคว7า  รวบรวมคำศัพทXท่ีเก่ียวข7อง
กับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืนจากแหล$ง
เรียนรู7 และนำเสนอด7วยการพูด /  การ
เขียน 

การค7นคว7า  การรวบรวม และการนำเสนอคำศัพทXท่ี
เก่ียวข7องกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน 
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สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธPกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช7ภาษาต$างประเทศในสถานการณXต$างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ ๑. ฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ี
เกิดข้ึนในห7องเรียน 

การใช7ภาษาในการฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในห7องเรียน 

ป.๒ ๑. ฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ี
เกิดข้ึนในห7องเรียน 

การใช7ภาษาในการฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในห7องเรียน 

ป.๓ ๑. ฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ี
เกิดข้ึนในห7องเรียน 

การใช7ภาษาในการฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในห7องเรียน 

ป.๔ ๑. ฟdงและพูด/อ$านในสถานการณXท่ี
เกิดข้ึนในห7องเรียนและสถานศึกษา 

การใช7ภาษาในการฟdงและพูด/อ$านในสถานการณXท่ี
เกิดข้ึนในห7องเรียน 

ป.๕ ๑. ฟdง พูด และอ$าน/เขียนใน
สถานการณXต$างๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน
และสถานศึกษา 

การใช7ภาษาในการฟdง พูด และอ$าน/เขียนใน
สถานการณXต$างๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 

ป.๖ ๑. ใช7ภาษาส่ือสารในสถานการณXต$างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียนและสถานศึกษา 

การใช7ภาษาส่ือสารในสถานการณXต$างๆท่ีเกิดข้ึนใน
ห7องเรียนและสถานศึกษา 
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สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธPกับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช7ภาษาต$างประเทศเปQนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต$อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู7กับสังคมโลก 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู6แกนกลาง 

ป.๑ ๑. ใช7ภาษาต$างประเทศ เพ่ือรวบรวม
คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องใกล7ตัว 

การใช7ภาษาต$างประเทศในการรวบรวมคำศัพทXท่ี
เก่ียวข7องใกล7ตัว จากส่ือต$างๆ   

ป.๒ ๑. ใช7ภาษาต$างประเทศ เพ่ือรวบรวม
คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องใกล7ตัว 

การใช7ภาษาต$างประเทศในการรวบรวมคำศัพทXท่ี
เก่ียวข7องใกล7ตัว จากส่ือต$างๆ   

ป.๓ ๑. ใช7ภาษาต$างประเทศ เพ่ือรวบรวม
คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องใกล7ตัว 

การใช7ภาษาต$างประเทศในการรวบรวมคำศัพทXท่ี
เก่ียวข7องใกล7ตัว จากส่ือต$างๆ   

ป.๔ ๑. ใช7ภาษาต$างประเทศในการสืบค7น
และรวบรวมข7อมูลต$างๆ 

การใช7ภาษาต$างประเทศในการสืบค7นและการรวบรวม
คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องใกล7ตัว จากส่ือและแหล$งการเรียนรู7
ต$างๆ   

ป.๕ ๑. ใช7ภาษาต$างประเทศในการสืบค7น
และรวบรวมข7อมูลต$างๆ 

การใช7ภาษาต$างประเทศในการสืบค7นและการรวบรวม
คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องใกล7ตัว จากส่ือและแหล$งการเรียนรู7
ต$างๆ   

ป.๖ ๑. ใช7ภาษาต$างประเทศในการสืบค7น
และรวบรวมข7อมูลต$างๆ 

การใช7ภาษาต$างประเทศในการสืบค7นและการรวบรวม
คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องใกล7ตัว จากส่ือและแหล$งการเรียนรู7
ต$างๆ   
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โครงสร0างหลักสูตรกลุAมสาระการเรียนรู0 ระดับประถมศึกษา 
กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  อ ๑๑๑๐๑     ภาษาอังกฤษ     จำนวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
อ ๑๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ     จำนวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
อ ๑๓๑๐๑     ภาษาอังกฤษ     จำนวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
อ ๑๔๑๐๑     ภาษาอังกฤษ     จำนวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
อ ๑๕๑๐๑     ภาษาอังกฤษ     จำนวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
อ ๑๖๑๐๑     ภาษาอังกฤษ     จำนวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 รายวิชาเพ่ิมเติม 

  อ ๑๑๒๐๑     เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๒๒๐๑     เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๓๒๐๑     เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๔๒๐๑     เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๕๒๐๑     เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๖๒๐๑     เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๑๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ       ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๑                       เวลาเรียน ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 

เข7าใจคำสั่งที่ใช7ในห7องเรียน  ระบุตัวอักษรและเสียง  อ$านออกเสียงและสะกดคำง$ายๆ ถูกต7องตาม
หลักการอ$าน  เข7าใจคำ  กลุ$มคำ  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล7อมใกล7ตัว  
อาหาร  เครื่องดื่มและนันทนาการ  บทอ$านเกี่ยวกับเรื่องใกล7ตัว  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ คำศัพทXเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู7อ่ืน เข7าใจบทสนทนาท่ีใช7ในการทักทาย  กล$าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ประโยค/ข7อความท่ีใช7แนะนำ
ตนเอง  คำศัพทX  สำนวนและประโยคที่ใช7บอกความต7องการ ที่ใช7ขอและให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลและเรื่อง
ใกล7ตัว  เข7าใจภาษาท$าทางในการสื่อสารของเจ7าของภาษา ความแตกต$างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  

 โดยใช7กระบวนการสอนภาษา  และกระบวนการกลุ$มในการฝ•กออกเสียง  ฟdง/พูด  ถามตอบ และสนทนา
โต7ตอบ เพื่อให7นักเรียนเกิดความรู7  ความเข7าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู7  สนใจเข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู7และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

สาระท6องถ่ิน 

 อ$านออกเสียงและสะกดคำง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการอ$านเก่ียวกับอาหารท7องถ่ิน จังหวัดภูเก็ต 

ตัวช้ีวัด 

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   
  



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๒๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ         ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๒                     เวลาเรียน ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 เข7าใจคำสั่งและคำขอร7องง$ายๆ  ระบุตัวอักษรและเสียง  อ$านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ$านประโยค
ง$ายๆ  ถูกต7องตามหลักการอ$าน  เข7าใจคำ  กลุ$มคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence)  และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล7อมใกล7ตัว  อาหาร  เครื่องดื่มและนันทนาการ  บทอ$านเกี่ยวกับเรื่องใกล7ตัว  
หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  คำศัพทXเกี่ยวกับสาระการเรียนรู7อื่น  เข7าใจประโยค  บทสนทนาที่ใช7ในการทักทาย  
กล$าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ประโยค/ข7อความที่ใช7แนะนำตนเอง  คำศัพทX  สำนวนและประโยคที่ใช7บอกความ
ต7องการ  ขอและให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลและเรื่องใกล7ตัว  เข7าใจภาษาท$าทางในการสื่อสารของเจ7าของ
ภาษา  ความแตกต$างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใช7กระบวนการสอน
ภาษา  และกระบวนการกลุ$มในการฝ•กออกเสียง  ฟdง/พูด  ถามตอบ  และสนทนาโต7ตอบ  เพื่อให7นักเรียนเกิด
ความรู7  ความเข7าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู7  สนใจเข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการ
รวบรวมความรู7และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

สาระท6องถ่ิน 

 เข7าใจคำ  กลุ$มคำ ประโยคเด่ียว (simple sentence)  เก่ียวกับอาหารท7องถ่ิน จังหวัดภูเก็ต 

ตัวช้ีวัด 

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   
 
 

  



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๓๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ       ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๓                       เวลาเรียน ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 เข7าใจคำสั่งและคำขอร7องที่ฟdงหรืออ$าน อ$านออกเสียงคำ สะกดคำ อ$านกลุ$มคำ ประโยคและบทพูดเข7า
จังหวะง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน  เข7าใจคำ  กลุ$มคำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณX และความหมายเก่ียวกับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล7อมใกล7ตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม เวลาว$าง และนันทนาการ เข7าใจประโยค บทสนทนา 
บทอ$านเก่ียวกับเร่ืองใกล7ตัว  หรือนิทานง$ายๆ  คำศัพทXเก่ียวกับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน  เข7าใจประโยค บทสนทนา
ที่ใช7ในการทักทาย  กล$าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ประโยค/ข7อความที่ใช7แนะนำตนเอง  คำศัพทX  สำนวนและ
ประโยคที่ใช7บอกความรู7สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต$าง ๆ ใกล7ตัว หรือเกี่ยวกับกิจกรรมต$าง ๆ ตามแบบที่ฟdง เพื่อใช7
ขอและให7ข7อมูลง$ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล7ตัว  เข7าใจภาษาท$าทางในการสื่อสารของเจ7าของภาษา บอก
ความแตกต$างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ$มคำ ประโยค และข7อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยใช7
กระบวนการสอนภาษา  และกระบวนการกลุ$มในการฝ•กออกเสียง  ฟdง/พูด  ถาม-ตอบ และสนทนาโต7ตอบ เพื่อให7
นักเรียนเกิดความรู7  ความเข7าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู7  สนใจเข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
รวมถึงการรวบรวมความรู7และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

สาระท6องถ่ิน 

 เข7าใจประโยคบทนาทนาเก่ียวกับ ขนมพ้ืนเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ตัวช้ีวัด 

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 
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   
 
  



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 

 

35 
 

 
  

อธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๔๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ       ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๔                       เวลาเรียน ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 เข7าใจคำสั่ง คำขอร7องและคำแนะนำง$ายๆที่ฟdงหรืออ$าน  สะกดคำ อ$านออกเสียงคำ กลุ$มคำ ประโยค 
ข7อความง$ายๆ และบทพูดเข7าจังหวะถูกต7องตามหลักการอ$าน  เลือก / ระบุภาพ หรือสัญลักษณX  หรือเครื่องหมาย
ตรงตามความหมายของประโยค และข7อความส้ันๆท่ีฟdงหรืออ$าน  ตอบคำถามจากเร่ืองท่ีฟdง บทสนทนา และนิทาน
ง$ายๆ  เข7าใจความแตกต$างของเสียง ตัวอักษร  คำ  กลุ$มคำ ประโยค และข7อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
เข7าใจเทศกาล / วันสำคัญ / งานฉลอง และชีวิตความเปQนอยู$ง$ายๆของเจ7าของภาษา ความเหมือนและความ
แตกต$างระหว$างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ7าของภาษากับของไทย และเข7าร$วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  สนทนาทักทาย กล$าวลา ขอบคุณ ขอโทษ พูดแทรกอย$างสุภาพ แนะนำ
ตนเอง  เพื่อน พร7อมตอบรับ   ใช7คำสั่ง คำขอร7อง และคำอนุญาตง$ายๆ  โดยทำ ท$าทางประกอบอย$างสุภาพตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ7าของภาษา พูด / เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นง$ายๆ แสดงความต7องการของ
ตนเอง และขอความช$วยเหลือในสถานการณXต$าง ๆ  รวมทั้งให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว เพ่ือ
แสดงความรู7สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล7ตัว และกิจกรรมต$าง ๆ ระบุ / เชื่อมโยงความสัมพันธXของภาพกับคำ 
หรือกลุ$มคำ โดยใช7ภาพ แผนภูมิ แผนภาพและแผนผัง 

 โดยใช7กระบวนการสอนภาษา  กระบวนการกลุ$ม และกระบวนการคิด ในการฝ•กออกเสียง  ฟdง พูด  อ$าน
และเขียน  เพื่อให7นักเรียนเกิดความรู7  ความเข7าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู7  สนใจเข7าร$วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู7และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

สาระท6องถ่ิน 

 เข7าใจความเหมือนและความต$างระหว$างเทศกาลของเจ7าของภาษาและประเพณีท7องถ่ิน จังหวัดภูเก็ต 

ตัวช้ีวัด 

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   
  



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๕๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ       ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๕                       เวลาเรียน ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 เขQาใจคำส่ัง  คำขอรQอง  และคำแนะนำง0ายๆ  ที่ฟ�งหรืออ0าน  อ0านออกเสียงประโยค  ขQอความ  และ บท

กลอนสั้นๆ  ถูกตQองตามหลักการอ0าน  ระบุ / วาดภาพ  สัญลักษณ_  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค  

และขQอความสั้นๆ  ที่ฟ�งหรืออ0าน  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากเรื่องที่ฟ�ง  บทสนทนา  และนิทานง0ายๆ  

หรือเรื่องสั้น  พูด / เขียนโตQตอบในการสื่อสารระหว0างบุคคล  ใชQคำสั่ง  คำขอรQอง  คำขออนุญาต  และใหQคำแนะนำ

ง0ายๆ  พูด / เขียนแสดงความตQองการ  ขอความช0วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหQความช0วยเหลือในสถานการณ_

ง0ายๆ  พูด / เขียนเพ่ือขอและใหQขQอมูลเก่ียวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว  และเร่ืองใกลQตัว  พูด / เขียนแสดงความรูQสึก

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลQตัว  กิจกรรมต0าง ๆ  พรQอมทั้งใหQเหตุผลสั้นๆ  ประกอบ  เขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิ  

แสดงขQอมูลต0าง ๆ  ตามที่ฟ�งหรืออ0าน ใชQถQอยคำ  น้ำเสียง  และกิริยาท0าทางอย0างสุภาพตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจQาของภาษา  ตอบคำถาม / บอกความสำคัญของเทศกาล / วันสำคัญ / งานฉลอง / ชีวิตความเปäนอยู0

ของเจQาของภาษา  และเขQาร0วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน / ความแตกต0าง

ระหว0างการออกเสียงประโยคชนิดต0าง ๆ  การใชQเครื่องหมาย  วรรคตอน  การลำดับคำตามโครงสรQางประโยคของ

ภาษาต0างประเทศและภาษาไทย  บอกความเหมือน /ความแตกต0างระหว0างเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณีของ

เจQาของภาษา  คQนควQา  รวบรวมคำศัพท_ท่ีเก่ียวขQองกับกลุ0มสาระการเรียนรูQอ่ืน  และนำเสนอดQวยการพูดและการเขียน  

ใชQภาษาในการสื่อสารในสถานการณ_ต0าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในหQองเรียนและสถานศึกษา  และใชQภาษาต0างประเทศในการ

สืบคQน รวบรวมขQอมูลโดยใชQกระบวนการสอนภาษา  กระบวนการกลุ0ม  และกระบวนการคิด  ในการฝçกออกเสียง  ฟ�ง  

พูด  อ0าน และเขียนเพ่ือใหQผูQเรียนเกิดความรูQ  ความเขQาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูQ  สนใจเขQาร0วมกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรูQและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

สาระท6องถ่ิน 

 พูด / เขียนโต7ตอบในการส่ือสารระหว$างบุคคลเก่ียวกับแหล$งท$องเท่ียว จังหวัดภูเก็ต 

ตัวช้ีวัด 

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   
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๖๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ       ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖                       เวลาเรียน ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 เขQาใจคำสั่ง คำขอรQองและคำแนะนำง0ายๆ ที่ฟ�งหรืออ0าน  อ0านออกเสียง ขQอความ นิทานและ  บทกลอนสั้นๆ 

ถูกตQองตามหลักการอ0าน  เลือก/ระบุประโยค หรือขQอความสั้นๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ_  หรือเครื่องหมายที่อ0าน  

บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากเรื่องที่ฟ�ง บทสนทนา และนิทานง0ายๆ หรือเรื่องสั้นและเรื่องเล0า  พูด/เขียน

โตQตอบ แสดงความตQองการ ขอความช0วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหQความช0วยเหลือในสถานการณ_ง0ายๆ  พูด/

เขียนเพื่อขอและใหQขQอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลQตัว พูด/เขียนแสดงความรูQสึกของตนเอง

เกี่ยวกับเร่ืองใกลQตัว กิจกรรมต0าง ๆ พรQอมทั้งใหQเหตุผลสั้นๆประกอบ เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิ  แสดงขQอมูล

ต0าง ๆ ตามท่ีฟ�งหรืออ0าน ใชQถQอยคำ น้ำเสียง และกริยาท0าทางอย0างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจQาของภาษา ใหQขQอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปäนอยู0ของเจQาของภาษา และเขQาร0วม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต0างระหว0างการออกเสียงคำชนิดต0าง ๆ 

การใชQเครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำตามโครงสรQางประโยคของภาษาต0างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบ

ความเหมือน/ความแตกต0างระหว0างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจQาของภาษา  คQนควQา รวบรวมคำศัพท_ท่ี

เกี่ยวขQองกับกลุ0มสาระการเรียนรูQอื่น จากแหล0งเรียนรูQและนำเสนอดQวยการพูดและเขียน ใชQภาษาในการสื่อสารใน

สถานการณ_ต0าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหQองเรียนและสถานศึกษา และใชQภาษาต0างประเทศในการสืบคQนรวบรวมขQอมูล โดยใชQ

กระบวนการสอนภาษา  กระบวนการกลุ0ม และกระบวนการคิด ในการฝçกออกเสียง  ฟ�ง พูด  อ0าน และเขียน  เพื่อใหQ

นักเรียนเกิดความรูQ  ความเขQาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูQ  สนใจเขQาร0วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึง

การรวบรวมความรูQและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

สาระท6องถ่ิน 

 พูด/เขียนเพ่ือขอและใหQขQอมูลเก่ียวกับอาชีพในท7องถ่ิน จังหวัดภูเก็ต 

ตัวช้ีวัด 

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.๖/๓   
ต ๒.๒     ป.๖/๒   
ต ๓.๑     ป.๖/๑  ป.๖/๒   
ต ๔.๑     ป.๖/๑   
ต ๔.๒     ป.๖/๑  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                                                 รหัสวิชา อ ๑๑๒๐๑ 
กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ          ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๑                      เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง 

ใช7คำส่ังท่ีใช7ในห7องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ ให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง ประโยคบอก
ความต7องการเกี่ยวกับตนเอง  ประโยค ให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำสั่งที่ใช7ในห7องเรียน ข7อความที่ใช7ในการพูดให7
ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล7ตัว คำ ที่มีความหมายสัมพันธXกับสิ่งต$าง ๆ ใกล7ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรม
เจ7าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  การใช7ภาษาในการฟdง พูด อ$านในสถานการณX
ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 

โดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู7  การสืบค7นข7อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซ่ือสัตยX  ใฝiเรียนรู7  แสดงออกถึงความเปQนไทย 

              เพื ่อให7เกิดความรู 7ความเข7าใจ สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู 7 และ นำความรู 7ไปใช7ประโยชนX ใน
ชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู6 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7องท่ีฟdง  

2. อ$านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ ประโยคง$ายๆ และ บทพูดเข7าจังหวะง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน 

3. บอกความหมายของคำและกลุ$มคำท่ีฟdงตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$านประโยค
บทสนทนาหรือนิทานง$ายๆ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                                                 รหัสวิชา อ ๑๒๒๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ         ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๒                       เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง 

ใช7คำสั่งที่ใช7ในห7องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ$านออกเสียง  คำ กลุ$มคำ บท
อ$าน บทสนทนา ประโยค ให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ$าน บทสนทนา ประโยค ให7ข7อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  ข7อความท่ีใช7ในการพูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกล7ตัว คำ ท่ีมีความหมายสัมพันธXกับส่ิงต$าง ๆ ใกล7
ตัว อาหาร เคร่ืองดื่ม วัฒนธรรมเจ7าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  กิจกรรมทาง
ภาษาการร7องเพลง  การใช7ภาษาในการฟdง พูด อ$านในสถานการณXท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 

โดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู7  การสืบค7นข7อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตยX  ใฝiเรียนรู7  แสดงออกถึงความเปQนไทยเพื่อให7เกิดความรู7 ความเข7าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู7 และ นำความรู7ไปใช7ประโยชนX ในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู6 

1.  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7องท่ีฟdง  

2.  อ$านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ ประโยคง$าย ๆ และ บทพูดเข7าจังหวะง$าย ๆ ถูกต7องตามหลักการ
อ$าน 

3. บอกความหมายของคำและกลุ$มคำที่ฟdงตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$านประโยค
บทสนทนาหรือนิทานง$ายๆ  

4. พูดโต7ตอบด7วยคำสั ้นๆ ง$ายๆ ในการสื ่อสารระหว$างบุคคลตามแบบที่ฟdง ใช7คำสั ่งและคำขอร7อง
ง$ายๆ  บอกความต7องการง$ายๆ ของตนเอง พูดขอและให7ข7อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเพื ่อนบอก
ความรู7สึกของตนเองเก่ียวกับส่ิงต$าง ๆ ใกล7ตัวหรือกิจกรรมต$าง ๆ ตามแบบท่ีฟdง 

5.   พูดให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล7ตัว  จัดหมวดหมู$คำตามประเภทของบุคคล   สัตวX และสิ่งของ
ตามท่ีฟdงหรืออ$าน 

6. พูดและทำท$าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา  บอกชื่อและคำศัพทXง$ายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา  เข7าร$วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                                                 รหัสวิชา อ ๑๓๒๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ         ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๓                       เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง 

ใช7คำสั่งที่ใช7ในห7องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ$านออกเสียง  คำ กลุ$มคำ บท
อ$าน พูดเข7าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให7ข7อมูลเกี ่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ ตรงความหมาย  บท
สนทนา  ให7ข7อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความต7องการเกี่ยวกับตนเองคำ   คำสั่งที่ใช7ในห7องเรียน ข7อความท่ี
ใช7ในการพูดให7ข7อมูลความรู7สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล7ตัว  วัฒนธรรมเจ7าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ 
ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  การใช7ภาษาในการฟdง พูด อ$านในสถานการณXท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 

โดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู7  การสืบค7นข7อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตยX  ใฝiเรียนรู7  แสดงออกถึงความเปQนไทยเพื่อให7เกิดความรู7 ความเข7าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู7 และ นำความรู7ไปใช7ประโยชนX ในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู6 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7องท่ีฟdง  
2. บอกความหมายของคำและกลุ$มคำท่ีฟdงตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$านประโยค

บทสนทนาหรือนิทานง$ายๆ  
3. พูดโต7ตอบด7วยคำส้ันๆ ง$าย ๆ ในการส่ือสารระหว$างบุคคลตามแบบท่ีฟdง ใช7คำส่ังและคำขอร7องง$าย ๆ   
4. บอกความต7องการง$ายๆ ของตนเอง พูดขอและให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเพ่ือน บอกความรู7สึกของ

ตนเองเก่ียวกับส่ิงต$าง ๆ ใกล7ตัวหรือกิจกรรมต$าง ๆ ตามแบบท่ีฟdง 
5. พูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล7ตัว  จัดหมวดหมู$คำตามประเภทของบุคคล   สัตวX และส่ิงของ

ตามท่ีฟdงหรืออ$าน 
6. พูดและทำท$าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา   
7. บอกช่ือและคำศัพทXง$าย ๆ เก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของ

ภาษา  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
8. บอกความแตกต$างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ และประโยคง$ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

           9. ฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 
  

  



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 
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คำคำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                                                 รหัสวิชา อ ๑๔๒๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ         ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๔                       เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร7องท่ีใช7ในห7องเรียน   พูดเข7าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให7ข7อมูล
เก่ียวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณXตรงความหมาย ตอบคำถามจากการฟdงและอ$าน บทสนทนา  พูด 
เขียนให7ข7อมูลโต7ตอบเก่ียวกับตนเอง ส่ือสารระหว$างบุคคล ประโยคบอกความต7องการเก่ียวกับตนเองคำ   คำส่ังท่ี
ใช7ในห7องเรียน ข7อความท่ีใช7ในการพูด เขียน แสดงความต7องการของตนเอง  ให7ข7อมูลความรู7สึกเก่ียวกับตนเอง 
และเร่ืองใกล7ตัว วัฒนธรรมเจ7าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง คำศัพทXเก่ียวกับ
เทศกาลเจ7าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร7องเพลง  ศึกษา  การใช7ภาษาในการฟdง พูดทำท$าประกอบอย$าง
สุภาพ  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษา อ$าน พูด ในสถานการณXท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 

โดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู7  การสืบค7นข7อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซ่ือสัตยX  ใฝiเรียนรู7  แสดงออกถึงความเปQนไทย 

เพ่ือให7เกิดความรู7 ความเข7าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู7 และ นำความรู7ไปใช7ประโยชนX ในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู6 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7อง                                                                               
2. อ$านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ ประโยคง$ายๆ และ บทพูดเข7าจังหวะง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน 

 3. บอกความหมายของคำและกลุ$มคำท่ีฟdงตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$านประโยคบท
สนทนาหรือนิทานง$ายๆ  

 4. พูดโต7ตอบด7วยคำส้ันๆ ง$ายๆ ในการส่ือสารระหว$างบุคคลตามแบบท่ีฟdง ใช7คำส่ังและคำขอร7องง$ายๆบอก
ความต7องการง$ายๆ ของตนเอง  

 5. พูดขอและให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเพ่ือน บอกความรู7สึกของตนเองเก่ียวกับส่ิงต$าง ๆ ใกล7ตัวหรือ
กิจกรรมต$าง ๆ ตามแบบท่ีฟdง 

 6. พูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล7ตัว  จัดหมวดหมู$คำตามประเภทของบุคคล   สัตวX และส่ิงของ
ตามท่ีฟdงหรืออ$าน 

 7. พูดและทำท$าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพทXง$ายๆ 
เก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของภาษา  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

8. บอกความแตกต$างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ และประโยคง$ายๆ ของภาษาภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

9. ฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                                                 รหัสวิชา อ ๑๕๒๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ         ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๕                       เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร7อง คำแนะนำง$ายๆ ที่ใช7ในห7องเรียน   การสะกดคำ การอ$านออก
เสียง บทสนทนา ประโยค ให7ข7อมูลเกี ่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณXตรงความหมายของ
ประโยค  ตอบคำถามจากการฟdงและอ$าน บทสนทนา  นิทานง$ายๆ ประโยค พูด เขียนให7ข7อมูลโต7ตอบเกี่ยวกับ
ตนเอง แสดงความรู7สึก  สื่อสารระหว$างบุคคล  ใช7ถ7อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต7องการเกี่ยวกับ
ตนเองคำ   คำสั ่งที ่ใช7ในห7องเรียน ข7อความที่ใช7ในการพูด เขียน แสดงความต7องการของตนเอง  ให7ข7อมูล
ความรู7สึกเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองใกล7ตัว  บอกความเหมือน ความแตกต$าง ระหว$างการออกเสียงประโยคชนิด
ต$าง ๆ  แสดงความคิดเห็นง$ายๆโดยใช7คำศัพทXเหมาะสมกับวัย  การใช7ภาษาในการฟdง พูดทำท$าประกอบอย$าง
สุภาพ  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษา อ$าน พูด ในสถานการณXท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 

โดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู7  การสืบค7นข7อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ือสัตยX ใฝiเรียนรู7 แสดงออกถึงความเปQนไทย 

เพ่ือให7เกิดความรู7 ความเข7าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู7 และ นำความรู7ไปใช7ประโยชนX ในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู6 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7องท่ีฟdง  

2. อ$านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำประโยคง$ายๆ และ บทพูดเข7าจังหวะง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน 

3. บอกความหมายของคำและกลุ$มคำท่ีฟdงตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$านประโยค  

  บทสนทนาหรือนิทานง$ายๆ  

4. พูดโต7ตอบด7วยคำส้ันๆ ง$ายๆ ในการส่ือสารระหว$างบุคคลตามแบบท่ีฟdง ใช7คำส่ังและคำขอร7องง$ายๆ 
บอกความต7องการง$าย ๆ                                                                                         

5. พูดขอและให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเพ่ือน  
6. บอกความรู7สึกของตนเองเก่ียวกับส่ิงต$าง ๆ ใกล7ตัวหรือกิจกรรมต$าง ๆ ตามแบบท่ีฟdง 

7. พูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล7ตัว จัดหมวดหมู$คำตามประเภทของบุคคล สัตวX และ ส่ิงของ
ตามท่ีฟdงหรืออ$าน 

8. พูดและทำท$าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา   

9. บอกช่ือและคำศัพทXง$ายๆ เก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และ ชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของ
ภาษา เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

10. บอกความแตกต$างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ และประโยคง$ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
11. ฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 

 

43 
 

 
  

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                                                 รหัสวิชา อ ๑๖๒๐๑ 
กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ        ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖                        เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง 

 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร7อง คำแนะนำง$ายๆ ที่ใช7ในห7องเรียน การสะกดคำ การอ$าน
ออกเสียง คำ กลุ$มคำ บทอ$าน บทกลอนสั้น ๆ บทสนทนา ประโยคถูกต7องตามหลักการอ$าน ให7ข7อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณX หรือเครื่องหมายตรงความหมายของประโยค ข7อความสั้นๆ  ตอบคำถาม
จากการฟdงและอ$าน บทสนทนา  พูด เขียนให7ข7อมูลโต7ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงความรู7สึก  สื่อสารระหว$างบุคคล 
เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ตารางแสดงข7อมูลต$าง ๆ ใช7ถ7อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต7องการ
เกี่ยวกับตนเองคำ   คำสั่งที่ใช7ในห7องเรียน ข7อความที่ใช7ในการพูด เขียน แสดงความต7องการของตนเอง  ให7ข7อมูล
ความรู7สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล7ตัว ใช7คำสั่ง คำขอร7อง และให7คำแนะนำ  บอกความเหมือน ความแตกต$าง 
ระหว$างการออกเสียงประโยคชนิดต$าง ๆ  กิจกรรมทางภาษา การร7องเพลง การเล$านิทานประกอบท$าทาง พูด 
วาดภาพแสดงความสัมพันธXของสิ่งต$าง ๆ  แสดงความคิดเห็นง$ายๆโดยใช7คำศัพทXเหมาะสมกับวัย  การใช7ภาษาใน
การฟdง พูดทำท$าประกอบ และนำเสนอด7วยการพูด เขียนอย$างสุภาพ  เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษา อ$าน พูด ใน
สถานการณXท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน และสถานศึกษา 

โดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู 7การสืบค7นข7อมูลและมีทักษะทางสังคม มีว ิถ ีของระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ือสัตยX ใฝiเรียนรู7 แสดงออกถึงความเปQนไทย 

             เพ่ือให7เกิดความรู7ความเข7าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู7 และนำความรู7ไปใช7ประโยชนX ในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู6 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร7องท่ีฟdง  

2. อ$านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ ประโยคง$ายๆ และ บทพูดเข7าจังหวะง$ายๆ ถูกต7องตามหลักการอ$าน 

3. บอกความหมายของคำและกลุ$มคำท่ีฟdงตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟdงหรืออ$าน
ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง$ายๆ  

4. พูดโต7ตอบด7วยคำส้ัน ๆ ง$าย ๆ ในการส่ือสารระหว$างบุคคลตามแบบท่ีฟdง ใช7คำส่ังและคำขอร7องง$ายๆ 
บอกความต7องการง$าย ๆ                                                                                         

5. พูดขอและให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเพ่ือน  
6. บอกความรู7สึกของตนเองเก่ียวกับส่ิงต$าง ๆ ใกล7ตัวหรือกิจกรรมต$าง ๆ ตามแบบท่ีฟdง 

7. พูดให7ข7อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกล7ตัว จัดหมวดหมู$คำตามประเภทของบุคคล สัตวX และส่ิงของ
ตามท่ีฟdงหรืออ$าน 
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8. พูดและทำท$าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ7าของภาษา   

9. บอกช่ือและคำศัพทXง$ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปQนอยู$ของเจ7าของ
ภาษา เข7าร$วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

10. บอกความแตกต$างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ$มคำ และประโยคง$ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไท
11. ฟdง/พูดในสถานการณXง$ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห7องเรียน 
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โครงสร'างรายวิชา 

การจัดทำโครงสร6างรายวิชา 
รายวิชาแต$ละรายวิชาน้ันประกอบด7วยหน$วยการเรียนรู7หลายหน$วย ซ่ึงได7วางแผนและออกแบบไว7 

เพ่ือพัฒนาผู7เรียนให7มีคุณภาพตามเปcาหมาย การจัดทำโครงสร7างรายวิชาจะช$วยให7ผู7สอนและผู7เก่ียวข7องเห็น 
ภาพรวมของแต$ละรายวิชา เพ่ือได7ทราบว$ารายวิชาน้ันประกอบด7วยหน$วยการเรียนรู7จำนวนเท$าใด เร่ืองใดบ7าง  
แต$ละหน$วยพัฒนาให7ผู7เรียนบรรลุตัวช้ีวัดใด ใช7เวลาในการจัดการเรียนการสอนเท$าใด สัดส$วนการเก็บคะแนน 
ของรายวิชาน้ันเปQนอย$างไร  

โครงสร7างรายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ$มสาระการเรียนรู7ภาษาต$างประเทศ มีดังน้ี 
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โครงสร6างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๑๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ        ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๑                            เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

หนOวยท่ี ช่ือหนOวยการ 

เรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 
 

Welcome! มฐ.ต 1.1(1-2), 
มฐ.ต 1.2(1) 
มฐ.ต 2.1(1,2) 

การกล$าวคำทักทายและแนะนำ
ตนเองเปQนมารยาทเบ้ืองต7นท่ีต7อง
ใช7ให7ถูกต7องเหมาะสม  

5 3 

2 First day at 

school 

มฐ.ต 1.1(1-3), 
มฐ.ต 1.2(1,2,4), 
มฐ.ต 1.3(1), 
มฐ.ต 2.1(1,3), 
มฐ.ต 2.2(1),  
มฐ.ต 4.1(1), 
มฐ.ต 4.2(1) 

การกล$าวคำทักทายและคำอำลา
เปQนมารยาทเบ้ืองต7นท่ีต7องใช7ให7
ถูกต7องเหมาะสม และการปฏิบัติ
ตามคำส่ังในช้ันเรียนเปQนส่ิงจำเปQน
ในการเรียนรู7ภาษาอังกฤษ 
 

18 10 

3 My school 

things 

มฐ.ต 1.1(1-4),        
มฐ.ต 1.3(1), 
มฐ.ต 2.1(1,3) 
มฐ.ต 2.2(1), 
มฐ.ต 3.1(1), 
มฐ.ต 4.1(1), 
มฐ.ต 4.2(1) 

การพูดบรรยายส่ิงใกล7ตัวเปQนการ
ให7ข7อมูลท่ีนำไปใช7ในการสนทนาใน
ชีวิตประจำวัน   

18 10 

4 My family มฐ.ต 1.1(1-4),  
มฐ.ต 1.2(4),  
มฐ.ต 1.3(1),  
มฐ.ต 2.1(1,3), 
มฐ.ต 2.2(1), 
มฐ.ต 4.1(1), 
มฐ.ต 4.2(1) 

การพูดเก่ียวกับครอบครัว และ
แสดงความรู7สึกเปQนการขยายวง
คำศัพทX  ทำให7ผู7เรียนสามารถ
ส่ือสารได7มากข้ึน 
 

18 10 



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 

 

47 
 

 
  

หนOวยท่ี ช่ือหนOวยการ 
เรียนรู6 

มาตรฐานการ
เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

5 My face มฐ.ต 1.1(2-4), 
มฐ.ต 1.2(4), 
มฐ.ต 1.3(1),   
มฐ.ต 2.1(1,3),  
มฐ.ต 2.2(1), 
มฐ.ต 3.1(1), 
มฐ.ต 4.1(1), 
มฐ.ต 4.2(1) 

การใช7คำศัพทXเก่ียวกับอวัยวะต$างๆ 
ประกอบในประโยคคำส่ัง ทำให7
ผู7เรียนสามารถใช7ภาษาได7ดีข้ึน และ
เกิดความจำท่ีคงทน 
 

18 10 

6 My pets มฐ.ต 1.1(1,2,4), 
มฐ.ต 1.3(1), 
มฐ.ต 2.1(1,3), 
มฐ.ต 2.2(1), 
มฐ.ต 4.1(1), 
มฐ.ต 4.2(1) 

การพูดคุย และการบรรยาย
เก่ียวกับสัตวXเล้ียงเปQนเร่ืองใกล7ตัว
ผู7เรียน ทำให7ผู7เรียนสนุกสนาน       
มีเจตคติท่ีดีต$อการเรียน  และทำให7
ผู7เรียนสามารถส่ือสารได7ดี 
 

18 10 

7 My foods มฐ.ต 1.1(1-4), 
มฐ.ต 1.2(3), 
มฐ.ต 1.3(1), 
มฐ.ต 2.1(1,3), 
มฐ.ต 2.2(1), 
มฐ.ต 4.2(1) 

การพูดคุยเก่ียวกับความชอบใน
เร่ืองอาหาร  เคร่ืองด่ืม เปQนทักษะ
การส่ือสารท่ีนำไปใช7ในการสนทนา
ตามสถานการณXจริงใน
ชีวิตประจำวัน 
 

18 10 

8 Festivals มฐ.ต 1.1(1), 
มฐ.ต 2.1(1-3) 
 

การบรรยายเก่ียวกับประเพณี และ
งานฉลองต$าง ๆ เพ่ือให7ผู7เรียน
ทราบเก่ียวกับกิจกรรมต$าง ๆ ท่ี
จัดทำในงานฉลองแต$ละงาน 
 

6 7 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 120 100 
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โครงสร6างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๒๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ        ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๒                            เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

หนOวยท่ี ช่ือหนOวย 

การ เรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 Hello again! มฐ.ต 1.1 (2, 4), 
มฐ.ต 1.2 (1, 4), 
มฐ.ต 1.3 (1), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 4.1 (1) 

การทักทายแบบเปQนทางการ และไม$
เปQนทางการ การถาม-ตอบข7อมูล
ส$วนตัว การแนะนำช่ือตนเองแก$
ผู7อ่ืน การทบทวนการเขียน A-Z ท้ัง
ตัวพิมพXเล็กและตัวพิมพXใหญ$ และ
การฝ•กเขียนตัวอักษรเพ่ือประกอบ
เปQนคำ และประโยค 

5 3 

2 Back to 
school 

มฐ.ต 1.1 (2-4), 
มฐ.ต 1.2 (4), 
มฐ.ต 1.3 (1),   
มฐ.ต 2.1 (1, 3),   
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การเรียนรู7คำศัพทXท่ีเก่ียวข7องกับ
อุปกรณXการเรียนต$างๆ โครงสร7าง
ประโยคคำถามและคำตอบ การใช7 
article a/an และการร7องเพลง
ภาษาอังกฤษ ทำให7ผู7เรียนสามารถ
พูด/เขียน เพ่ือถามและตอบ เพ่ือให7
ข7อมูลของอุปกรณXการเรียนต$างๆ 
ของตนได7 

18 10 

3 At home มฐ.ต 1.1 (2-4),   
มฐ.ต 1.3 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1, 3),
มฐ.ต 2.2 (1),   
มฐ.ต 4.1 (1) 
มฐ.ต 4.2 (1) 

การพูดเก่ียวกับครอบครัว และห7อง
ต$างๆ ภายในบ7านพักอาศัย เปQนการ
เรียนรู7ภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปใช7
ส่ือสารในชีวิตประจำวัน 

18 10 

4 All about 
me 

มฐ.ต 1.1 (1-4),   
มฐ.ต 1.2 (1, 2, 
4), มฐ.ต 1.3 (1),    
มฐ.ต 2.1 (1, 3),   
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1),    
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การพูดบรรยายเก่ียวกับตนเอง 
เปQนข7อมูลสำคัญท่ีนำไปใช7ในการ
สนทนาในชีวิตประจำวัน   

18 10 
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หนOวยท่ี ช่ือหนOวย 

การ เรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก

คะแนน 
5 On the 

farm 

มฐ.ต 1.1 (2-4),  
มฐ.ต 1.2 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1, 3),    
มฐ.ต 2.2 (1), 
มฐ.ต 3.1 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การพูดคุย และการบรรยายเก่ียวกับ
สัตวX เปQนเร่ืองใกล7ตัวผู7เรียน ทำให7
ผู7เรียนสนุกสนาน มีเจตคติท่ีดีต$อ
การเรียน ทำให7ผู7เรียนสามารถ
ส่ือสารได7ดี 

18 10 

6 Nice 

weather 

มฐ.ต 1.1 (2-4),  
มฐ.ต 1.2 (4), 
มฐ.ต 1.3 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1-3), 
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1),   
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง/พูด และบรรยายเก่ียวกับ 
สภาพอากาศ และเส้ือผ7าเคร่ืองแต$ง
กาย เปQนการขยายวงคำศัพทX  ทำให7
ผู7เรียนสามารถส่ือสารได7อย$างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

18 10 

7 Play days มฐ.ต 1.1 (2-4),  
มฐ.ต 1.2 (2, 4), 
มฐ.ต 1.3 (1), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 3.1 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1) 

การฟdง/พูด และบรรยายกิจกรรมท่ี
ผู7เรียนทำในชีวิตประจำวัน ทำให7
ผู7เรียนสามารถนำไปใช7สนทนาตาม
สถานการณXจริงได7 

18 10 

8 Festivals มฐ.ต 1.1 (2-4),  
มฐ.ต 1.2 (2-4), 
มฐ.ต 1.3 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1),    
มฐ.ต 4.2 (1) 

การทบทวนคำศัพทX ประโยค และ
สำนวนต$างๆ ท่ีได7เรียนมาแล7ว  
ทำให7ผู7เรียนได7นำส่ิงท่ีเรียนมาใช7
ซ้ำๆ ทำให7สามารถใช7ภาษาได7ดีข้ึน 
และเกิดความจำท่ีคงทน 
 

6 7 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 120 100 
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โครงสร6างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๓๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ        ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๓                            เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

หนOวยท่ี ช่ือหนOวย 

การ เรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 Welcome 

back! 

มฐ.ต 1.1 (1, 3-4),   
มฐ.ต1.2 (1) 

การทบทวนคำศัพทX และ
โครงสร7างประโยคท่ีเคยเรียน
มาแล7ว เปQนการเตรียมความ
พร7อมในการเรียน 
 

5 3 

2 School 

again 

มฐ.ต 1.1 (1-2),            
มฐ.ต 1.2 (1-4),                    
มฐ.ต 1.3 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1,3), 
มฐ.ต 2.2 (1),   
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1) 

การพูดเก่ียวกับกิจวัตร
ประจำวันเปQนข7อมูลท่ีทำให7
ผู7เรียนสามารถส่ือสารได7 
มากข้ึน 
 

18 10 

3 Me and my 

friends 

มฐ.ต 1.1 (1-4),               
มฐ.ต 1.2 (1-4), 
มฐ.ต 1.3 (1),                       
มฐ.ต 2.1 (1-2),                  
มฐ.ต 2.2 (1),                    
มฐ.ต 3.1 (1),                    
มฐ.ต 4.2 (1) 

การนำคำศัพทX  ประโยค และ
สำนวนต$างๆ ท่ีได7เรียนมาแล7ว 
มาเรียนรู7ในหัวข7อใหม$ ได7แก$ 
ตนเอง หรือเพ่ือนบ7าน และ
กิจวัตรประจำวัน ทำให7เกิดการ
เรียนรู7ซ้ำ ผู7เรียนจึงสามารถใช7
ภาษาได7ดีข้ึน และเกิดความจำ
ท่ีคงทน 
 

18 10 

4 Family and 

pets 

มฐ.ต 1.1 (1-4), 
มฐ.ต 1.2 (1-4),                
มฐ.ต 1.3 (1),                     
มฐ.ต 2.1 (1-2),               
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1),                  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การพูดคุยเพ่ือขอและให7ข7อมูล
เก่ียวกับบุคคล ครอบครัว และ 
สัตวXเล้ียง เปQนหัวข7อในการ
ส่ือสารท่ีนำไปใช7ในการสนทนา
ตามสถานการณXจริงใน
ชีวิตประจำวัน   
 

18 10 
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หนOวยท่ี ช่ือหนOวย 

การ เรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

5 Around 

town 

มฐ.ต 1.1 (1-4),  
มฐ.ต 1.2 (1-4),  
มฐ.ต 1.3 (1-2), 
มฐ.ต.2.1 (1, 3) 
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1)  

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
บรรยายเก่ียวกับสถานท่ี  เปQน
ทักษะการส่ือสารท่ีนำไปใช7ใน
ชีวิตประจำวัน   

18 10 

6 Yummy food มฐ.ต 1.1 (1-4), 
มฐ.ต 1.2 (1-4),               
มฐ.ต 1.3 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1-2),  
มฐ.ต 2.2 (1),                      
มฐ.ต 3.1 (1),                   
มฐ.ต 4.1 (1) 

การพูดคุยเก่ียวกับความชอบ
อาหาร  และเคร่ืองด่ืม เปQน
หัวข7อในการส่ือสารท่ีนำไปใช7 
ในการสนทนาตามสถานการณX
จริงในชีวิตประจำวัน   
 

18 10 

7 Hobbies 

and games 

มฐ.ต 1.1 (1-4),  
มฐ.ต 1.2 (1-4), 
มฐ.ต 1.3 (1-2), 
มฐ.ต 2.1 (1,3),  
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1)  

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับกิจกรรมท่ีกำลังทำของ
ตนเองและผู7อ่ืน เปQนทักษะการ
ส่ือสารท่ีนำไปใช7ใน
ชีวิตประจำวัน   

18 10 

8 Festivals มฐ.ต 1.1 (1-3),  
มฐ.ต 1.2 (1-2),  
มฐ.ต 1.3 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1-3),  
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1(1)  

การทบทวนคำศัพทX  ประโยค 
และสำนวนต$างๆ ท่ีได7เรียน
มาแล7ว ทำให7ผู7เรียนได7นำส่ิงท่ี
เรียนมาใช7ซ้ำ ทำให7สามารถใช7
ภาษาได7ดีข้ึน และเกิดความจำ
ท่ีคงทน 
 

6 7 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 120 100 
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โครงสร6างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๔๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ        ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๔                            เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง 
หนOวยท่ี ช่ือหนOวยการเรียนรู6 มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 
1 Welcome back มฐ.ต 1.1(1-4), 

มฐ.ต 1.2(1), 
มฐ.ต 2.1(1,3), 
มฐ.ต 4.1(1) 

การทบทวนคำศัพทXและ
โครงสร7างจากระดับท่ีผ$านมา 
เปQนการเสริมแรงให7เกิดความ
สนใจในการเรียนมากข้ึน 

2 3 

2 School day  มฐ.ต 1.1(1-4),  
มฐ.ต 1.2(1,4,5), 
มฐ.ต 1.3(1-3),  
มฐ.ต 2.1(3),  
มฐ.ต 2.2(1),   
มฐ.ต 3.1(1),  
มฐ.ต 4.1(1)  

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับชีวิตประจำวัน  เพ่ือน  
และวิชาท่ีเรียน  เปQนข7อมูล
สำคัญท่ีนำไปใช7การส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน 

19 10 

3 The amazing 
body 

มฐ.ต 1.1(1-4),
มฐ.ต 1.2(1-5) ,  
มฐ.ต 1.3(1,2),  
มฐ.ต 2.1(3), 
มฐ.ต 2.2(1),  
มฐ.ต 3.1(1),  
มฐ.ต 4.1(1)  
 

การพูดคำศัพทXเก่ียวกับ
ร$างกาย  ตัวเลข  และการใช7
โครงสร7างประโยคอย$างถูกต7อง
เปQนข7อมูลสำคัญท่ีนำไปใช7ใน
การส่ือสารในชีวิตประจำวัน  
และยังนำไปใช7ในการเรียนรู7
สาระการเรียนรู7อ่ืนได7 

19 10 

4 At the market มฐ.ต 1.1(1-4), 
มฐ.ต 1.2(1-4), 
มฐ.ต 1.3(1-3),  
มฐ.ต 2.1(3),  
มฐ.ต 2.2(1),  
มฐ.ต 3.1(1),  
มฐ.ต 4.1(1) 
 

การสนทนาเก่ียวกับอาหาร 
การบอกและถามราคา รวมท้ัง
กิจวัตรประจำวัน  เปQนทักษะ
การส่ือสารในชีวิตประจำวัน  
และยังนำไปใช7ในการเรียนรู7
สาระการเรียนรู7อ่ืนได7   

19 10 



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
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หนOวยท่ี ช่ือหนOวยการเรียนรู6 มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

5 Wild animals มฐ.ต 1.1(1-4),
มฐ.ต 1.2(1,4,5), 
มฐ.ต 1.3(1,2), 
มฐ.ต 2.1(3) 
มฐ.ต 2.2(1),  
มฐ.ต 3.1(1),  
มฐ.ต 4.1(1),  
มฐ.ต 4.2(1) 

การบรรยายเก่ียวกับสัตวXปiา
พร7อมท่ีอยู$อาศัย  เปQนข7อมูล
สำคัญท่ีนำไปใช7ในการส่ือสาร
และยังนำไปใช7ในการเรียนรู7
สาระการเรียนรู7อ่ืนได7   

19 10 

6 City and space มฐ.ต 1.1(1-4),  
มฐ.ต 1.2(1), 
มฐ.ต 1.3(1,2),  
มฐ.ต 2.1(3),  
มฐ.ต 2.2(1),  
มฐ.ต 3.1(1),  
มฐ.ต 4.1(1),  
มฐ.ต 4.2(1) 

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับสถานท่ีในเมือง  และ
ส่ิงท่ีอยู$บนท7องฟcาเปQนข7อมูลท่ี
นำไปใช7ในการส่ือสารและยัง
นำไปใช7ในการเรียนรู7สาระการ
เรียนรู7อ่ืนได7 

19 10 

7 Sports day มฐ.ต 1.1(1-4),  
มฐ.ต 1.2(1,4), 
มฐ.ต 1.3(1,2),
มฐ.ต 2.1(3),  
มฐ.ต 2.2(1),  
มฐ.ต 3.1(1),  
มฐ.ต 4.1(1),  
มฐ.ต 4.2(1) 

การบรรยายเก่ียวกับกีฬาและ
การเปรียบเทียบคนหรือสัตวX  
เปQนทักษะการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน  และยังนำไปใช7
ในการเรียนรู7สาระการเรียนรู7
อ่ืนได7 

19 10 

8 Culture มฐ.ต 1.2(3), 
มฐ.ต 2.1(1-3),  
มฐ.ต 2.2(2)  
 

การบรรยายเก่ียวกับประเพณี 
และงานฉลองต$างๆ เพ่ือให7
ผู7เรียนทราบเก่ียวกับกิจกรรม
ต$างๆ ท่ีจัดทำในงานฉลอง 
แต$ละงาน 

3 7 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 120 100 
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โครงสร6างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๕๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ        ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๕                            เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

หนOวยท่ี ช่ือหนOวย 

การเรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 Are you 

ready? 

มฐ.ต 1.1 (1-3), 
มฐ.ต 1.2 (1, 2, 4), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3),   
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1) 

การทักทายท่ีถูกต7องเหมาะสม  
เปQนส่ิงท่ีจำเปQนในการส่ือสาร 

2 3 

2 At school  มฐ.ต 1.1 (1-4),  
มฐ.ต 1.2 (1-5), 
มฐ.ต 1.3 (1),    
มฐ.ต 2.1 (1, 3),   
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1),   
มฐ.ต 4.1 (1),  

การพูดเก่ียวกับวิธีการเดินทาง  
และกิจกรรมในโรงเรียน  เปQนการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวัน  

19 10 

3 Who’s 

that? 

มฐ.ต 1.1 (1-4),   
มฐ.ต 1.2 (1-5),    
มฐ.ต 1.3 (1),  
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.2 (1),    
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1), 
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง  พูด  อ$านและเขียน
เก่ียวกับอาชีพ  และเหตุการณXท่ี
เกิดข้ึน 
ในอดีต  เปQนทักษะการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน 
 

19 10 

4 Healthy 

habits 

มฐ.ต 1.1 (1-4),   
มฐ.ต 1.2 (1-5),  
มฐ.ต 1.3 (1),    
มฐ.ต 2.1 (1, 3),   
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1),     
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdงและพูดเก่ียวกับอาหารท่ีมี
ประโยชนXและสุขนิสัย  เปQนทักษะ
การส่ือสารในชีวิตประจำวันและ 
ยังนำไปใช7ในการเรียนรู7สาระ 
การเรียนรู7อ่ืน  
 

19 10 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสาระการเรียนรู/ภาษาต2างประเทศ  
โรงเรียนบ/านฉลอง 

 

55 
 

 
  

หนOวยท่ี ช่ือหนOวย 

การเรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

5 Amazing 

animals 

มฐ.ต 1.1 (1-4),  
มฐ.ต 1.2 (1-5), 
มฐ.ต 1.3 (1-3), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1),  

การฟdง  พูด  อ$านและเขียน
เก่ียวกับสัตวXปiาและการอนุรักษX
สัตวXปiา   
เปQนข7อมูลสำคัญท่ีนำไปใช7ใน 
การส่ือสาร และยังนำไปใช7ใน 
การเรียนรู7สาระการเรียนรู7อ่ืน 

19 10 

6 Help our 

planet! 

มฐ.ต 1.1 (1-4),  
มฐ.ต 1.2 (1, 2, 4, 
5), มฐ.ต 1.3 (1, 3),   
มฐ.ต 2.1 (1, 3),  
มฐ.ต 2.2 (1),   
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง  พูด  อ$านและเขียน
เก่ียวกับการอนุรักษXส่ิงแวดล7อม  
เปQนประโยชนXต$อการส่ือสารทาง
สังคม และยังนำไปใช7ในการเรียนรู7
สาระการเรียนรู7อ่ืน 

19 10 

7 
 

Free time มฐ.ต 1.1 (1-4),  
มฐ.ต 1.2 (1-5),  
มฐ.ต 1.3 (1-3), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3),  
มฐ.ต 2.2 (1), 
มฐ.ต 3.1 (1),  

การฟdง  พูด  อ$านและเขียน
เก่ียวกับกิจกรรมในเวลาว$าง  เปQน
ข7อมูลสำคัญท่ีนำไปใช7ในการส่ือสาร   
   
 

19 10 

 Culture มฐ.ต 1.1 (1, 2 , 4), 
มฐ.ต 1.2 (1, 2, 5),  
มฐ.ต 1.3 (1-2),  
มฐ.ต 2.1 (1-3),  
มฐ.ต 2.2 (1-2),  
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1) 

การทบทวนคำศัพทX  ประโยค  
และสำนวนต$างๆ  ท่ีได7เรียนมาแล7ว   
ทำให7ผู7เรียนได7นำส่ิงท่ีเรียนมาใช7
ซ้ำๆ  ทำให7สามารถใช7ภาษาได7ดีข้ึน  
และเกิดความจำท่ีคงทน 
 

3 7 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 120 100   

 

โครงสร6างรายวิชา 
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รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                                               รหัสวิชา อ ๑๖๑๐๑ 

กลุOมสาระการเรียนรู6ภาษาตOางประเทศ        ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖                            เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

หนOวย

ท่ี 

ช่ือหนOวย 

การเรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 Can you 

remember? 

มฐ.ต 1.1  
(1, 2, 4),  
มฐ.ต 1.2  
(1, 3-5),  
มฐ.ต 1.3 (1), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 4.1 (1) 
 

การทบทวนคำศัพทXและโครงสร7าง
ประโยคท่ีเรียนมาแล7ว การพูดคุย
เก่ียวกับวิชา วัน เวลา                  
ท่ีเรียน และบอกเล$าเก่ียวกับ
วันหยุดท่ีผ$านมา เปQนหัวข7อในการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมสำหรับการเร่ิม
ภาคเรียนใหม$ ทำให7ผู7เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู7ภาษามาก
ข้ึน 
 

3 3 

2 What do 

you want 

to be? 

มฐ.ต 1.1 (1-4), 
มฐ.ต 1.2 (1-5), 
มฐ.ต 1.3 (1, 3), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.2 (1), 
มฐ.ต 3.1 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1), 
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง พูด อ$าน และเขียน 
เก่ียวกับความสามารถ 
บุคลิกลักษณะ อาชีพท่ีต7องการ 
จะทำ ประวัติบุคคลส้ันๆ การถาม
คำถามเพ่ือขอข7อมูลเก่ียวกับบุคคล 
เปQนทักษะการส่ือสาร               
ท่ีนำไปใช7ในสถานการณXจริง          
ในชีวิตประจำวัน 
  

19 10 

3 Is it 

exciting? 

มฐ.ต 1.1 (1-4), 
มฐ.ต 1.2 (1-5), 
มฐ.ต 1.3 (1, 3), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.2 (1), 
มฐ.ต 3.1 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1), 
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับกีฬา อุปกรณXกีฬา การให7
คำแนะนำเก่ียวกับกีฬาและ
สุขภาพ  การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม เปQนทักษะการ
ส่ือสารท่ีนำไปใช7ในสถานการณX
จริงในชีวิตประจำวัน  และยัง
บูรณาการกับกลุ$มสาระการเรียนรู7
อ่ืนอีกด7วย 
 

19 
 

10 
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หนOวย

ท่ี 

ช่ือหนOวย 

การเรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 
4 Going 

places 
มฐ.ต 1.1 (1-4), 
มฐ.ต 1.2 (1-5), 
มฐ.ต 1.3 (1), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.2 (1), 
มฐ.ต 3.1 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1), 
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับกิจกรรมในวันหยุด               
การเดินทาง และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
เปQนทักษะการส่ือสาร              
ท่ีนำไปใช7ในสถานการณXจริงใน
ชีวิตประจำวัน  และยังบูรณาการ
กับกลุ$มสาระการเรียนรู7อ่ืน               
อีกด7วย 

19 10 

5 The school 
trip 

มฐ.ต 1.1 (1-4), 
มฐ.ต 1.2 (1-5),  
มฐ.ต 1.3 (1, 3), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.2 (1),  
มฐ.ต 3.1 (1),  
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับการเดินทางและการไป
เท่ียว การบรรยายเก่ียวกับท่ีอยู$
ของสัตวXและส่ิงแวดล7อมเปQน
ทักษะการส่ือสารในชีวิตประจำวัน  
และยังนำไปบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู7อ่ืนได7 

19 10 

6 Out and 
about 

มฐ.ต 1.1 (1-4), 
มฐ.ต 1.2 (1-2,  
4-5), 
มฐ.ต 1.3 (1-3),  
มฐ.ต 2.1 (1, 3),  
มฐ.ต 2.2 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับสถานท่ี การบอกทิศทาง 
เปQนทักษะการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน 

19 10 

7 I want to 
be a star. 

มฐ.ต 1.1 (1-4),  
มฐ.ต 1.2 (1-2, 
4-5), 
มฐ.ต 1.3 (1, 3), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.2 (1), 
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 

การฟdง พูด อ$าน และเขียน
เก่ียวกับความบันเทิง เปQนทักษะ
การส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
 

19 10 

8 
 

Culture 

 

มฐ.ต 1.1 (1-4),   
มฐ.ต 1.2  

การทบทวนคำศัพทX  ประโยค 
และสำนวนต$างๆ  ท่ีได7เรียน

3 
 

7 
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หนOวย

ท่ี 

ช่ือหนOวย 

การเรียนรู6 

มาตรฐานการ

เรียนรู6/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

  (1-2, 5),  
มฐ.ต 1.3 (1, 3), 
มฐ.ต 2.1 (1, 3), 
มฐ.ต 2.1 (2) 
มฐ.ต 2.2 (2)   
มฐ.ต 4.1 (1),  
มฐ.ต 4.2 (1) 
 

มาแล7ว  ทำให7ผู7เรียนได7นำส่ิงท่ี
เรียนมาใช7ซ้ำ  ทำให7สามารถใช7
ภาษาได7ดีข้ึน และเกิดความจำท่ี
คงทน 
 

  

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 120 100 
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อภิธานศัพทP 

การเดาความหมายจากบริบท (context  clue)  
  การเดาความหมายของคำศัพทXหรือข7อความที่ไม$ทราบความหมายโดยไม$ต7องเปlดพจนานุกรม เปQนการเดา
ความหมายน ั ้น โดยอาศ ัยการช ี ้ แนะจากคำศ ัพท Xหร ือข 7อความท ี ่ แวดล 7อมคำศ ัพท Xหร ือข 7อความ 
ท่ีอ$าน เพ่ือช$วยในการทำความเข7าใจหรือตีความหมายของคำศัพทXหรือข7อความท่ีไม$เข7าใจความหมาย 

การถOายโอนข6อมูล 

 การแปลงข7อมูลที่ผู7ส$งสารต7องการจะสื่อสารให7ผู7รับสารเข7าใจความหมายในรูปแบบที่ต7องการ เช$น การ
ถ$ายโอนข7อมูลที่เปQนคำ ประโยค หรือข7อความไปเปQนข7อมูลที่เปQนกราฟ สัญลักษณX รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง 
ฯลฯ   หรือการถ$ายโอนข7อมูลท่ีเปQนกราฟ สัญลักษณX รูปภาพ  แผนผัง แผนภูมิ ตาราง  ฯลฯ ไปเปQนข7อมูลท่ีเปQนคำ 
ประโยค หรือข7อความ 

ทักษะการส่ือสาร  

 ทักษะการฟdง การพูด การอ$าน และการเขียน ซึ่งเปQนเครื่องมือในการรับสารและส$งสารด7วยภาษานั้นๆ ได7
อย$างส่ือความหมาย คล$องแคล$ว ถูกต7อง เข7าถึงสารได7อย$างชัดเจน  

บทกลอน  (nursery   rhyme) 

 บทร7อยกรองสำหรับเด็ก ท่ีมีคำคล7องจองและมีความไพเราะ  เพ่ือช$วยให7จดจำได7ง$าย  

บทละครส้ัน (skit) 

 งานเขียนหรือบทละครส้ันท่ีมีการแสดงออกด7วยท$าทางและคำพูด ทำให7เกิดความสนุกสนาน อาจเปQนเร่ือง
ท่ีมาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตวX  ส่ิงของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 

ภาษาทOาทาง  

 การสื่อสารโดยการแสดงท$าทางแทนคำพูดหรือการแสดงท$าทางประกอบคำพูด เพื่อให7ความหมายมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ ้น  การแสดงท$าทางต$าง ๆ อาจแสดงได7ลักษณะ เช$น การแสดงออกทางสีหน7า  การสบตา  การ
เคล่ือนไหวศีรษะ มือ  การยกมือ  การพยักหน7า  การเลิกค้ิว เปQนต7น 

วัฒนธรรมของเจ6าของภาษา 

 วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ใช7ภาษานั้น นับตั้งแต$วิธีการกินอยู$ การแต$งกาย การทำงาน การ
พักผ$อน การแสดงอารมณX  การส่ือความ  ค$านิยม ความคิด  ความเช่ือ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  
งานฉลอง และมารยาท เปQนต7น   
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ส่ือท่ีไมOใชOความเรียง (non-text  information) 

 สิ่งที่ใช7สื่อสารแทนคำ วลี ประโยค และข7อความ เช$น กราฟ  สัญลักษณX รูปภาพ สิ่งของ แผนผัง แผนภูมิ  
ตาราง  เปQนต7น  
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คณะผู'จัดทำ 

 

          คณะท่ีปรึกษา 

๑. นายต$อตะกูล พรมนุ$น   ผู7อำนวยการโรงเรียนบ7านฉลอง 
๒. นางสุพรรณี หนู$รุ$น   รองผู7อำนวยการโรงเรียนบ7านฉลอง 
๓. นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ หัวหน7ากลุ$มงานวิชาการ 

          คณะผู6จัดทำ 

๑. นายเอกชัย ทาปd≥น   หัวหน7ากลุ$มสาระการเรียนรู7ภาษาต$างประเทศ 
๒. นางสาวชาธิณี ชิตชลธาร   กรรมการ 
๓. นางสาวเกสรินทรX หนูมาก  กรรมการ 
๔. นางสาวเครือวัลยX เชาวXเฉลิมพงศX กรรมการ 
๕. นายนนธนิศรX พรหมเหมือน กรรมการและเลขานุการ 

          คณะบรรณาธิการ 

๑. นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ หัวหน7ากลุ$มงานวิชาการ 
๒. นายเอกชัย ทาปd≥น   หัวหน7ากลุ$มสาระการเรียนรู7ภาษาต$างประเทศ 


