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ค าน า  

 หลักสูตรโรงเรียนวัดบ้านส้อง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ซึ่ง
ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในหลักสูตรโรงเรียนวัดบ้านส้อง พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย ความส าคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดรายปี 
ค าอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ใน
หลักสูตรโรงเรียนวัดบ้านส้อง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
และบรรลุผลตามท่ีต้องการ  

 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดบ้านส้อง  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน   คณะครูและ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมด าเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

1. ความส าคญั  

ท าไมต้องเรยีนภาษาต่างประเทศ    

ใน สังคมโลกปัจ จุบัน  การเรียน รู้ภ าษาต่างประ เทศมีความส า คัญ และจ าเป็ น อย่างยิ่ ง  
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแส วงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี 
และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  

 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับท่ี
สูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร     การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียน
ข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

 ภาษาและวัฒนธรรม   การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เช่ือม โยงความรู้ กั บก ลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่ น  เป็นพื้ น ฐาน ใน การพัฒ นา แสวงหาความรู้  และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 
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 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง 
ๆ  ท้ั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ    
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   

สาระที ่๑  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑     เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน 

สาระที ่๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระที ่๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที ่๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก  
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3. คุณภาพผู้เรียน 

 3.1 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้า
จังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมายตอบ
ค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

 พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าส่ังและค าขอร้อง
ง่ายๆบอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และ
ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน  

 พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  

โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 
300-450 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 

 ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 3.2 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน  
และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื่องเล่า  

 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า พูด/เขียน
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึก
เกีย่วกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
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 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   

 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 บอกความเหมือน  / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน 

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

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 ใช้ประโยคเด่ียวและประโยคผสม (Compound Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ 
 

4. โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ระดับชั้น 
เวลาเรียน/ป ี

รวม 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

160 ช.ม. 

160 ช.ม.  

160 ช.ม.  

80 ช.ม.  

80 ช.ม.  

80 ช.ม. 

40 ช.ม.  

40 ช.ม. 

40 ช.ม. 

- 

- 

- 

200 ช.ม. 

200 ช.ม. 

200 ช.ม. 

80 ช.ม. 

80 ช.ม. 

80 ช.ม. 

รวม 720 ช.ม. 120 ช.ม. 840 ช.ม. 

รวมทั้งสิ้น 720 ช.ม. 120 ช.ม. 840 ช.ม. 
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โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษา   

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป.1 อ 11101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (2.0 หน่วยกิต) 

ช้ัน ป.2 อ 12101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (2.0 หน่วยกิต) 

ช้ัน ป.3 อ 13101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (2.0 หน่วยกิต) 

ช้ัน ป.4 อ 14101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 

ช้ัน ป.5 อ 15101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (1.0หน่วยกิต) 

ช้ัน ป.6 อ 16101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 

 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป.1 อ 11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 

ช้ัน ป.2 อ 12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 

ช้ัน ป.3 อ 13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

อ 11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                เวลา 40 ชั่วโมง / ปี 

_______________________________________________________________________________ 

 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (อ11201) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียน
เข้าใจและใช้ค าส่ังในห้องเรียน ค าขอร้อง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดค า การอ่านออกเสียงค า 
กลุ่มค า ประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม บทอ่าน บทสนทนาด้วยภาษา
ง่ายๆ ประโยค นิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ การเล่านิทานประกอบท่าทาง ให้ข้อมูลและความต้องการ
เกี่ยวกับตนเองส้ันๆ เช่น การพูดแนะน าตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ การร้องเพลง 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ผ. 1 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านได้ 
 ผ. 2 พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังได้ 
 ผ. 3 ปฏิบัติตามค าส่ังและใช้ค าส่ังง่ายๆ ตามแบบท่ีฟังได้ 
 ผ. 4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟังได้ 
 ผ. 5 บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟังได้ 
 ผ. 6 ตอบค าถามจากการฟังเรื่อง  ใกล้ตัวบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานท่ีมี
ภาพประกอบประโยคค าถามและค าตอบได้ 
  

รวมทั้งสิ้น 6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
9 

[Date] 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                   เวลา 40 ช่ัวโมง / ปี 

______________________________________________________ 

 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (อ12201) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนใช้
ค าส่ังในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดค า การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า บทอ่าน บท
สนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว ค า
ท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ 
ขอโทษ การพูดแนะน าตนเองกิจกรรมทางภาษา การร้องเพลงการใช้ภาษาในการฟัง พูดอ่านในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล และมีทักษะทางสังคมมีวิถีของ
ระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ใฝ่เรียนรู้แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้ าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ผ. 1  อ่านและเขียนตัวอักษร ค าศัพท์และประโยคท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวได้ 
 ผ. 2  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 ผ. 3  พูดส่ือสารภาษาอังกฤษในการขอและให้ข้อมูลเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 ผ. 4  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามการฟังท่ีมี 
  ภาพประกอบ หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 ผ. 5  ใช้ภาษาส่ือสารได้ตามวัยอย่างมั่นใจ และกล้าแสดงออก 
 ผ. 6  ใช้ภาษาได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 ผ. 7  บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
 รวมทั้งสิ้น 7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
10 

[Date] 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                              เวลา 40 ช่ัวโมง / ป ี

______________________________________________________ 
 

 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (อ13201) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพูด
ทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าประโยคง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
บอกความหมายของค าท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการฟังเรื่องท่ีเรียนได้ พูดขอ
และให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่าง
บุคคลตามแบบท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษาในการพูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมท้ังเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีทักษะ
ทางสังคม มีวิถีตามระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ผ. 1 นักเรียนใช้ค าทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ผ. 2  อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า ประโยคง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
 ผ. 3  บอกความหมายของค าท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตามความหมาย 
 ผ. 4  ตอบค าถามจากการฟังเรื่องท่ีเรียนได้ 
 ผ. 5  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย 
 ผ. 6  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย 
 ผ. 7  ใช้ภาษาในการพูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
      รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
 รวมทั้งสิ้น 7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
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[Date] 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รหัสวิชา อ 11201                                        เวลา 40 ชั่วโมง / ปี 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Alphabet 
 

ผ.1 
ระบุ ตัวอั กษรและเสียง 
อ่านออกเสียงและสะกดค า
ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่านได้ 

Alphabet a - z 
  - Capital Letters 
  - Small Letters 
  - vowel a e I o u  
  - Phonics a-z 

10 15 

2 Hello! 
 

ผ.2 
พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ 
ง่ายๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ี
ฟังได้ 
 

Greeting 
  - Hi / Hello 
  - Good morning 
  - Good afternoon 
  - Good evening 
  - Good night 
  - Goodbye. / Bye.  
  - Thank you. / You’re 
welcome.  
  - I am sorry. / That’s all right. 

5 10 

3 Classroom 
language 

 

ผ.3 
ปฏิบัติตามค าส่ังและใช้
ค าส่ังง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง
ได้ 

ค าส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน เช่น  
  - Stand up./   - Sit down. 
  - Listen. 
  - Repeat. 
  - Quiet! 
  - Stop! 
  - Open your book. 
  - Close your book. 
  - Look at the board.  
  - Write your name. etc.  

5 10 

กลางปี 1 10 
4 I am Tony. 

 
ผ.4 
พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ี
ฟังได้ 

Conversation 
  - What’s your name? 
  - My name is…/ I am… 
  - How are you?/ I am fine 
  - Nice to meet you. 
  - Nice ti meet you too. 

8 15 
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[Date] 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 May I 
come in, 
please? 

 

ผ.5 
บอกความต้องการง่ายๆ
ของตนเองตามแบบท่ีฟังได้ 

ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
บอกความต้องการ เช่น  
  - May I come in please? 
  - May I go out, please? 
  - May I go to the toilet, 
please? 
  - May I go to drink the water, 
please? 

5 10 

6 What is it? 
 

ผ.6 
ตอบค าถามจากการฟัง
เรื่อง  ใกล้ตัวบทอ่าน
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือ
นิทานท่ีมีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและ
ค าตอบได้ 

ประโยคค าถามและค าตอบ 
Yes/No Question เช่น 
  - Is it a book?    
    Yes, it is. / No, it is not.     
  - Is it an orange?   
   Yes, it is. / No it is not. 
Wh-Question เช่น  
   - What is it?   It is a book.  
   - What is this/that? 
   - Where is it?  
      It is on/in/under the chair. 
 

5 10 

ปลายป ี 2 30 
รวมทั้งปี 40 100 
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[Date] 

 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            
รหัสวิชา อ 12201                                        เวลา 40 ชั่วโมง / ปี 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชือ่หน่วยการ

เรียนรู้/ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 My Phonics  
for fun 

 

ผ. 1  อ่านและเขียน
ตัวอักษร ค าศัพท์และ
ประโยคท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว
ได้ 
 

ผ. 2  ระบุตัวอักษรและ
เสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- ตัวอักษร ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
A-Z, a-z  
- สระพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
a,e,i.o,u  
- Phonics sound 
- การถามและตอบค าถามด้วย
ประโยค 
-What is this/that? 
 This is a/an…/That is a/an… 
  It is a/an…    

๗  ๑๐   

2 Hello ,  
I am Pim. 

 

ผ. 3  พูดส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในการขอ
และให้ข้อมูลเรื่องใกล้ตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  
 
   
 

 Expression  
 - Hello , Hi 
  - What’s your name? 
  - My name is…/ I am… 
  - How are you?/ I am fine 
  - Nice to meet you. 
  - Nice to meet you too. 
- Part of body : describing  
about my body  
- I can see with my eyes.   

๖ ๑๐  

   -การสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับ
ผ ล บ ว ก ห รื อ ผ ล ล บ  แ ล ะ
เครื่องหมายผลลัพธ์ในรายวิชา
คณิตศาสตรเ์ป็นภาษาอังกฤษได้ 
-อ่านบทอ่านเกี่ยวกับ Shape 
and Size แล้วตอบค าถามได้ 
 

  

กลางปี  1 10 
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[Date] 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชือ่หน่วยการ
เรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 Good 
morning , 
my friend 

ผ. 5  ใช้ภาษาส่ือสารได้
ตามวัยอย่างมั่นใจ และ
กล้าแสดงออก 
 

 Conversation Greeting 
  - Hi  , Hello 
  - Good morning 
  - Good afternoon 
  - Good evening 
  - Good night 
  - Goodbye. / Bye.  
  - Thank you. / You’re 
welcome.  
  - I am sorry. /  
That’s all right. 
- How are you?/  
I am fine 
- Nice to meet you. 
 - Nice to meet you, too. 
-How old are you ? 
I am eight years old. 

๗ 10 

5 Where is it? 
 

ผ. 7  บอกค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 
 
 

 -ค าศัพท์ช่ือสัตว์เล้ียงในบ้านได้ 
-ถามตอบกับเพื่อนเกี่ยวกับข้อมูล
สัตว์เล้ียง 
-ประโยคค าถามและ ค าตอบ
เกี่ยวกับสัตว์เล้ียงท่ีตนเองชอบ 
-บทอ่านเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง  
-ต าแหน่งสถานท่ีอยู่ของสัตว์เล้ียง  
Preposition in , on ,under  
 

๖ 
 

10 
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[Date] 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 What fruit 
do you 
like? 
  

 

  ผ. 6  ใช้ภาษาได้ตาม
มารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
 

-การออกเสียง บอกความหมาย
สะกดค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ และ
รสชาติได้ 
-การถาม-ตอบเกี่ยวกับผลไม้ ท่ี
ชอบได้ 
- บอกรสชาติของผลไม้ได้ 
 

๖ 10 

คะแนนสอบปลายป ี 1 30 
รวมตลอดปี 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                            
รหัสวิชา อ 13201                                       เวลา 40 ชั่วโมง / ป ี
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 My 
meals 

 

ผ. 2  อ่านออกเสียงตัวอักษร 
ค า ประโยคง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 
ผ. 3  บอกความหมายของค า
ท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตาม
ความหมาย 
ผ. 7  ใช้ภาษาในการพูดและ
ท าท่าประกอบตามมารยาท
สังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา รวมท้ังเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ค าศัพท์เกี่ยวกับช่ืออาหาร 
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 

6 12 

2 Free 
time 

 

ผ. 4  ตอบค าถามจากการฟัง
เรื่องท่ีเรียนได้ 
ผ. 5  พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้
เหมาะสมตามวัย 
ผ. 7  ใช้ภาษาในการพูดและ
ท าท่าประกอบตามมารยาท
สังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษารวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ค าศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรก 
- โครงสร้างประโยค 
  - What sport do you like? 
   - I like…ช่ือกีฬา 
  - What is your hobby? 
   - My hobby is…งานอดิเรก 

6 10 

3 Talking 
about 
time 

 

ผ. 2  อ่านออกเสียงตัวอักษร 
ค า ประโยคง่ายๆ ท่ี 
ผ. 6  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย 

ค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกเวลา 
ค าศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
- โครงสร้างประโยค 
  - What time is it? 
   - It is ..(เวลา) o’clock. 
  - What time do you…กิจวัตร? 
   - I…กิจวัตร at…เวลา o’clock. 

5 8 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  ผ. 7  ใช้ภาษาในการพูดและ
ท าท่าประกอบตามมารยาท
สังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษารวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย 

   

สอบกลางปี 1 10 
4 Friends 

 
ผ. 5  พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้
เหมาะสมตามวัย 
ผ. 6  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย 
ผ. 7  ใช้ภาษาในการพูดและ
ท าท่าประกอบตามมารยาท
สังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  
 

ค าศัพท์ช่ือประเทศ 
ค าทักทาย 
ค าคุณศัพท์ 
- โครงสร้างประโยค 
  - What is your name? 
   - My name is... 
  - Where are you from? 
   - I’m from... 
  - What does she look like? 
   - She is ...ค าคุณศัพท์ 
 

7 10 

5 Places 
around 
us 

 

ผ. 4  ตอบค าถามจากการฟัง
เรื่องท่ีเรียนได้ 
ผ. 5  พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้
เหมาะสมตามวัย 
ผ. 6  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย 
ผ. 7  ใช้ภาษาในการพูดและ
ท าท่าประกอบตามมารยาท
สังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  
 

ค าศัพท์สถานท่ี 
ค าบุพบทบอกต าแหน่ง 
- โครงสร้างประโยค 
  - Where are you going? 
   - I’m going to the …สถานท่ี 
  - Where is the…สถานท่ี? 
   - It’s…ค าบุพบท the…สถานท่ี 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 Whose 
purse is 
it? 

 

ผ. 1 นักเรียนใช้ค าทักทาย
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
ผ. 2  อ่านออกเสียงตัวอักษร 
ค า ประโยคง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 
ผ. 3  บอกความหมายของค า
ท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตาม
ความหมาย 
ผ. 4  ตอบค าถามจากการฟัง
เรื่องท่ีเรียนได้ 
ผ. 5  พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้
เหมาะสมตามวัย 
ผ. 6  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ท่ีเรียนได้เหมาะสมตามวัย 
ผ. 7  ใช้ภาษาในการพูดและ
ท าท่าประกอบตามมารยาท
สังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  
 

ค าศัพท์ส่ิงของ 
ค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ 
- โครงสร้างประโยค 
  - Whose…ค านามเอกพจน์ is this? 
   - It’s…ค าสรรพนามแสดงความเป็น
เจ้าของ…ค านามเอกพจน์ 
  - Whose…ค า น า ม พ หู พ จ น์  are 
these? 
   - They’re…ค าสรรพนามแสดงความ
เป็นเจ้าของ…ค านามพหูพจน์ 
   - They’re…ช่ือ’s …ค านามพหูพจน์ 

7 10 

ทดสอบปลายป ี 1 30 
รวม 40 100 
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อภิธานศพัท์ 

การเดาความหมายจากบริบท (context  clue)  

  การเดาความหมายของค าศัพท์หรือข้อความท่ีไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม เป็นการ
เดาความหมายนั้น โดยอาศัยการช้ีแนะจากค าศัพท์หรือข้อความท่ีแวดล้อมค าศัพท์หรือข้อความ  
ท่ีอ่าน เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจหรือตีความหมายของค าศัพท์หรือข้อความท่ีไม่เข้าใจความหมาย 

การถ่ายโอนข้อมูล 

 การแปลงข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการจะส่ือสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบท่ีต้องการ เช่น 
การถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นค า ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ หรือการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ไป
เป็นข้อมูลท่ีเป็นค า ประโยค หรือข้อความ 

ทักษะการสื่อสาร  

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารด้วยภาษานั้นๆ 
ได้อย่างส่ือความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน  

บทกลอน  (nursery rhyme) 

 บทร้อยกรองส าหรับเด็ก ท่ีมีค าคล้องจองและมีความไพเราะ เพื่อช่วยให้จดจ าได้ง่าย  

บทละครสั้น (skit) 

 งานเขียนหรือบทละครส้ันท่ีมีการแสดงออกด้วยท่าทางและค าพูด ท าให้เกิดความสนุกสนาน อาจเป็น
เรื่องท่ีมาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว์ ส่ิงของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 

ภาษาท่าทาง  

 การส่ือสารโดยการแสดงท่าทางแทนค าพูดหรือการแสดงท่าทางประกอบค าพูด เพื่อให้ความหมายมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลักษณะ เช่น การแสดงออกทาง 
สีหน้า การสบตา การเคล่ือนไหวศีรษะ มือ การยกมือ การพยักหน้า การเลิกค้ิว เป็นต้น 

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีใช้ภาษานั้น นับต้ังแต่วิธีการกินอยู่  การแต่งกาย การท างาน       
การพักผ่อน การแสดงอารมณ์ การส่ือความ ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น   
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สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) 

 ส่ิงท่ีใช้ส่ือสารแทนค า วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ  สัญลักษณ์ รูปภาพ ส่ิงของ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง เป็นต้น 
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คณะผู้จดัท า 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 ๑. นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 

 ๒. นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 

 ๓. นางอ่อนแก้ว บัวผิน หัวหน้าวิชาการ 

 

คณะผู้จัดท า 

๑.  นางลัลน์ลลิต  บัวแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2.  นางสาวปัทมนา  พราหมณี  กรรมการ 

3.  นางกัญญารัตน์ ธรฤทธิ ์  กรรมการ 

4.  นางสาวขวัญตา  ล้อมล้ิม  กรรมการ 

5.  นางอรญา  จินดานิล   กรรมการ 

6.  นางสาวเพ็ญนภา  วุ่นชุม  กรรมการ 

6.  นางกัญญารัตน์  ธรฤทธิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

  

คณะบรรณาธิการ 

๑. นางอ่อนแก้ว บัวผิน   หัวหน้าวิชาการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 

2. นางลัลน์ลลิต  บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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