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คำนำ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบหลักสูต ร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โดยพิจารณาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
มีองคประกอบ ดังตอไปนี้
- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู
- คุณภาพผูเรียน
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสรางรายวิชา
- สื่อ/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู
คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนต อ
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
คณะผูจัดทำ
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วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
วิสัยทัศน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและเจตคติ
ที่ดีตอภาษาตางประเทศ มีความรู คูคุณธรรม นอมนำศาสตรพระราชา พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล

พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศภายใตกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
๒. จัดกิจกรรมทางภาษาสงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนภาษาตางประเทศ
และมีเจตคติที่ดีในการเรียน
๓. จัดกิจกรรมผูเรียนใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับเจาของภาษา
๔. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม นอมนำศาสตรพระราชา
๕. สนับสนุนใหผูเรียน ครู และบุคลากรใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การสืบคน
๕. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู และกาวทันเทคโนโลยี

เปาประสงค
๑. ผูเรียนไดเรียนภาษาตางประเทศอยางหลากหลาย ไดพัฒนาทักษะทางภาษาอยางเต็มศักยภาพ
ในการเรียนรูสูมาตรฐานสากล
๒. ผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู
๓. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
๔. ผูเรียนมีความรู คูคุณธรรม นอมนำศาสตรพระราชา
๕. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู และกาวทันเทคโนโลยี

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถ ายทอดความคิ ด ความรู  ความเข าใจ ความรู  ส ึ ก และทั ศนะของตนเองเพื ่ อ แลกเปลี ่ ย นข อมู ล ข า วสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและ
ลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน
การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิ ด เป น ความสามารถในการคิด วิ เ คราะห การคิ ด สั งเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรู หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

๒
๓. ความสามารถในการแก ป  ญ หา เป น ความสามารถในการแก ป  ญ หาและอุ ป สรรคต า ง ๆ
ที ่ เ ผชิ ญ ได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสมบนพื ้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข อ มู ล สารสนเทศ เข า ใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน
การปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง
เหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น การรักและภูมิใจในความเปน
ไทยและรักษทองถิ่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ
และมี ทั กษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื ่ อการพั ฒ นาตนเองและสั งคมในดานการเรีย นรู  การสื ่ อสาร
การทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทำงาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ

๓
มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข อมู ล ข าวสาร ความคิ ด รวบยอด และความคิ ด เห็ น ในเรื ่ องต าง ๆ
โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใช
ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชี พ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรองที่ฟง อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยคงายๆ และบทพูด
เขาจังหวะงายๆ ถูกตองตามหลั กการอาน บอกความหมายของคำและกลุมคำที ่ ฟงตรงตามความหมาย
ตอบคำถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ
๒. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่งและคำขอรอง
งาย ๆ บอกความตองการงายๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง
๓. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมูคำตามประเภทของบุคคล สัตว และ
สิ่งของตามที่ฟงหรืออาน
๔. พูดและทำทาประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคำศั พท
งายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
๕. บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำและประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย
๖. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

๔
๗. ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
๘. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
๙. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาวางและนันทนาการ ภายในวงคำศัพทประมาณ ๓๐๐๔๕๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรม)
๑๐. ใช ป ระโยคคำเดี ย ว (One Word Sentence) ประโยคเดี ่ ย ว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจำวัน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่ฟงและอาน อานออกเสียงประโยค ขอความ นิทาน
และบทกลอนสั ้ น ๆ ถู กต องตามหลั กการอ าน เลื อก/ระบุ ป ระโยคและข อความตรงตามความหมายของ
สัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอาน บทสนทนา นิทาน
งายๆ และเรื่องเลา
๒. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง และใหคำแนะนำ พูด/เขียน
แสดงความต องการ ขอความช ว ยเหลื อ ตอบรั บ และปฏิ เ สธการให ความช วยเหลื อในสถานการณ งาย ๆ
พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึก
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
๓. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตารางแสดงขอมูลตาง ๆ ที่ฟงและอาน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว
๔. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
๕. บอกความหมือน /ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจาของภาษากับของไทย
๖. คนควา รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และนำเสนอ
ดวยการพูด/การเขียน
๗. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
๘. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ
๙. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง พูด อาน เขียน สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ การซื้อ-ขาย และลมฟา
อากาศ ภายในวงคำศัพทประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
๑๐. ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ

๕

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ศ ๑.๑ เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ ที่ฟง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำสั่งที่ใชในหองเรียน เชน Stand up./Sit down. /
Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc.
๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียง ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ
และสะกดคำงายๆ ถูกตองตาม
(letter sounds) และการสะกดคำ
หลักการอาน
หลักการอานออกเสียง เชน
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา (stress) ของคำ
และกลุมคำ
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (intonation)
ในประโยค
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ คำ กลุมคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
และกลุมคำที่ฟง
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการ ภายในวงคำศัพทประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ
(คำศัพทที่เปนรูปธรรรม)
๔. ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกลตัว บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ
- Yes/No Question เชน
Is it a/an..? Yes, it is./No, it is not. etc.
- Wh-Question เชน
What is it? It is a/an... etc.

๖
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๒ ๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรอง
งาย ๆ ที่ฟง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน
- คำสั่ง เชน Show me a/an.../ Open your book.
Don’t talk in class. etc.
- คำขอรอง เชน Please come here./ Come here,
please. Don’t make a loud noise, please./
Please don’t make a loud noise. etc.
๒. ระบุตัวอักษรและเสียง
อาน ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และ
ออกเสียงคำ สะกดคำ
และ
ประโยค หลักการอานออกเสียง เชน
อานประโยคงายๆ ถูกตองตามหลักการ - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ
อาน
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และ
กลุมคำ และประโยคที่ฟง
ความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ คำ (คำศัพท
ที่เปนรูปธรรรม)
๔. ตอบคำถามจากการฟงประโยค
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ
บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพ
ประโยคคำถามและคำตอบ
ประกอบ
- Yes/No Question เชน
Is this/that a/an..? Yes, it is./No, it isn’t. etc.
- Wh-Question เชน
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.

๗
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๓ ๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองที่ฟง
หรืออาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน
- คำสั่ง เชน Give me a/an.../Draw and color the
picture./ Put a/an…in/on/under a/an…/ Don’t
eat in class. etc.
- คำขอรอง เชน 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. อานออกเสียงคำ สะกดคำ
คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขาจังหวะ และ
อานกลุมคำ ประโยค และบทพูดเขา
การสะกดคำ การใชพจนานุกรม หลักการอาน
จังหวะ (chant) งายๆ ถูกตองตาม
ออกเสียง เชน
หลักการอาน
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตาม กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ และความหมาย
ความหมายของกลุมคำและประโยคที่ฟง เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว
อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เปนวงคำศัพทสะสม
ประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรรม)
๔. ตอบคำถามจากการฟงหรืออาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ
ประโยคคำถามและคำตอบ
- Yes/No Question เชน Is/Are/Can…?
Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. etc.
- Wh-Question เชน
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

๘
ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และ
คำแนะนำ (instructions) งาย ๆ ที่ฟง
หรืออาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และคำแนะนำใน
การเลนเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและ
เครื่องดื่ม
- คำสั่ง เชน 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.
- คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a
queue, please./ Can you help me, please?
etc.
- คำแนะนำ เชน You should read veryday./Think
before you speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./
Count the number./ Finish./ คำบอกลำดับ
ขั้นตอน First,... Second,… Then,… Finally,...
etc.
๒. อานออกเสียงคำ สะกดคำ อาน
คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ บทพูดเขาจังหวะ และ
กลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ
การสะกดคำ การใชพจนานุกรม
และบทพูดเขาจังหวะถูกตองตาม
หลักการอานออกเสียง เชน
หลักการอาน
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ เครื่องหมาย และ
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ ความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
ประโยคและขอความสั้นๆ ที่ฟง
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ
หรืออาน
สุขภาพและสวัสดิการ การซือ้ -ขาย และลมฟาอากาศ
และเปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ คำ
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)

๙
ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
๔. ตอบคำถามจากการฟงและอาน
ประโยค บทสนทนา และนิทานงาย ๆ

ป.๕

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และ
คำแนะนำงาย ๆ ที่ฟงและอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน ใคร
ทำอะไร ที่ไหน
- Yes/No Question เชน
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.
- Wh-Question เชน
Who is/are…?
He/She is…/They are…
What…?/Where…? It is …/They are…
What...doing?
…is/am/are… etc.
- Or-Question เชน
Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… etc.
คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน ภาษาทาทาง และ
คำแนะนำในการเลนเกม การวาดภาพ หรือการ
ทำอาหารและเครื่องดื่ม
- คำสั่ง เชน 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.
- คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a
queue, please./ Can/Could you help me,
please? etc.
- คำแนะนำ เชน You should read everyday./
Think before you speak./ คำศัพทที่ใชในการเลน
เกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the
dice./ Count the number./ Finish./ คำบอก
ลำดับขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,…
Finally,… etc.

๑๐
ชั้น
ป.๕

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. อานออกเสียงประโยค ขอความ และ ประโยค ขอความ และบทกลอน
บทกลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค
การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในขอความ
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ
๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ หรือ
กลุมคำ ประโยคผสม ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
ประโยคและขอความสั้นๆ ที่ฟง หรืออาน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ
และเปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ คำ
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
๔. บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้นๆ
จากการฟงและอานบทสนทนา และ
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน
นิทานงายๆ หรือ เรื่องสั้นๆ
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- Yes/No Question เชน
Is/Are/Can…?
Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.
- Wh-Question เชน
Who is/are…?
He/She is…/They are…
What…?/Where…? It is …/They are…
What...doing?
…is/am/are… etc.
- Or-Question เชน
Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… etc.

๑๑
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และ
คำแนะนำที่ฟงและอาน

๒. อานออกเสียงขอความ นิทาน
และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำสั่ง คำขอรอง ภาษาทาทาง และคำแนะนำใน
การเลนเกม การวาดภาพ การทำอาหารและเครื่องดื่ม
และการประดิษฐ
- คำสั่ง เชน 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.
- คำขอรอง เชน Please look up the meaning in
a dictionary./ Look up the meaning in a
dictionary, please./ Can/Could you help me,
please? etc.
- คำแนะนำ เชน You should read everyday./
Think before you speak./ คำศัพทที่ใชในการเลน
เกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the
dice./ Count the number./ Finish./ คำบอก
ลำดับขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,…
Finally,… etc.
ขอความ นิทาน และบทกลอน
การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค
- การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในขอความ
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ

๑๒
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๖ ๓. เลือก/ระบุประโยค หรือขอความ
สั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายทีอ่ าน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ประโยค หรือขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ
และเปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
๔. บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเลา
จากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน ใคร
งายๆ และเรื่องเลา
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม
- Yes/No Question เชน
Is/Are/Can…?
Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.
- Wh-Question เชน
Who is/are…?
He/She is…/They are…
What…?/Where…? It is …/They are…
What...doing?
…is/am/are… etc.
- Or-Question เชน
Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an…
Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc.

๑๓

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการ บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง
ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เชน
Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/
Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank
you./ I am sorry. etc.
๒. ใชคำสั่งงายๆ ตามแบบที่ฟง
คำสั่งที่ใชในหองเรียน
๓. บอกความตองการงาย ๆ
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ
ของตนเองตามแบบที่ฟง
เชน I want…/Please,… etc.
๔. พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับ คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
ตนเองตามแบบที่ฟง
เกี่ยวกับตนเอง เชน What’s your name?/ My
name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.
ป.๒ ๑. พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ใน บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
การสื่อสารระหวางบุคคล
ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เชน
ตามแบบที่ฟง
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. ใชคำสั่งและคำขอรองงาย ๆ ตาม คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน
แบบที่ฟง
๓. บอกความตองการงาย ๆ
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ
ของตนเองตามแบบที่ฟง
เชน I want…/ Please,… etc.
๔. พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับ คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
ตนเองตามแบบที่ฟง
เกี่ยวกับตนเอง เชน What’s your name?/
My name is…/ I am…/ How are you?/
I am fine. etc.

๑๔
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๓ ๑. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เชน
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 .ใชคำสั่งและคำขอรองงายๆ ตามแบบ คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน
ที่ฟง
๓. บอกความตองการงายๆ ของตนเอง คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ เชน
ตามแบบที่ฟง
Please,…/ May I go out?/ May I come in?
๔. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
ตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟง
เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เชน
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. บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับ สิ่ง คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ
ตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ ตาม ชอบไมชอบ เชน Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m
แบบที่ฟง
happy./ I like cats./ I don’t like snakes. etc.

๑๕
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๔ ๑. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล

สาระการเรียนรูแกนกลาง
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
ขอโทษ การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/ขอความ
ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว และ
สำนวนการตอบรับ เชน Hi/Hello/
Good morning/Good afternoon/Good evening/I
am sorry./How are you?/I’m fine. Thank you.
And you?/ Hello.I am… Hello,…I am… This is
my sister.Her name is… Hello,…/Nice to see
you. Nice to see you too./Goodbye./ Bye./See
you soon/later./ Thanks./Thank you./Thank
you very much./You’re welcome./It’s O.K.
etc.
๒. ใชคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาต คำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาตที่ใชในหองเรียน
งาย ๆ
๓. พูด/เขียนแสดงความตองการ
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชแสดงความตองการ
ของตนเอง และขอความชวยเหลือ
และขอความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ เชน
ในสถานการณงาย ๆ
I want …/ Please…/ May…?/ I need your help./
Please help me./ Help me! etc.
๔. พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว
เกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน และครอบครัว เชน
What’s your name
My name is…
What time is it?
It is one o’clock.
What is thi
It is a/an…
How many…are there? There is a/an…/ฃ
There are…
Where is the
It is in/on/under… etc.

๑๖
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๔ ๕. พูดแสดงความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และ
กิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง

ป.๕ ๑. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล

๒. ใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต
และใหคำแนะนำงาย ๆ
๓. พูด/เขียนแสดงความตองการ
ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือในสถานการณ
งาย ๆ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ
ชอบ ไมชอบ รัก ไมรัก เชน
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.
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/
ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว
และสำนวนการตอบรับ เชน 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.
คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำที่มี ๑-๒ ขั้นตอน
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ
ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือ เชน Please…/ May…?/ I need…/
Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,… etc.

๑๗
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๕ ๔. พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกลตัว

๕. พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว
และกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้ง
ใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ป.๖ ๑. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว เชน
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.
คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ชอบ ไมชอบ
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา หิว รสชาติ เชน
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.
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว และสำนวนการ
ตอบรับ เชน Hi/ Hello/ Good morning/Good
afternoon/Good evening/ I am sorry. /How are
you?/ I’m fine./ Very well./ Thank you. And
you?/ Hello. I am… Hello,…I am… This is my
sister. Her name is… Hello,…/ Nice to see you.
Nice to see you, too./ Goodbye./ Bye./ See you
soon/later./ Great!/ Good./ Very good. Thank
you./ Thank you very much./ You’re welcome./
It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all right./ Not at
all./ Don’t worry./ Never mind./ Excuse me./
Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc.

๑๘
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๖ ๒. ใชคำสั่ง คำขอรอง และให
คำแนะนำ
๓. พูด/เขียนแสดงความตองการ
ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือในสถานการณ
งายๆ
๔. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกลตัว

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่มี ๒-๓ ขั้นตอน

คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ
ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือ เชน Please…/ May…?/ I need…/
Help me!/ Can/Could…?/ Yes,.../No,… etc.
คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว เชน
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/เขียนแสดงความรูสึกของตนเอง คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก และการใหเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรม ประกอบ เชน ชอบ/ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข
ตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ
เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี ไมดี
ประกอบ
เชน 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.

๑๙

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
และการเขียน
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ อายุ รูปราง
สวนสูง เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน ๑-๒๐ สี ขนาด สถานที่
อยูของสิ่งของ
ป.๒ ๑. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ อายุ รูปราง
สวนสูง เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน ๑-๓๐ สี ขนาด สถานที่
อยูของสิ่งของ
ป.๓ ๑. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ อายุ รูปราง
สวนสูง เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน ๑-๕๐ สี ขนาด สถานที่
อยูของสิ่งของ
๒. จัดหมวดหมูคำตามประเภทของ คำ กลุมคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว และ
บุคคล สัตว และสิ่งของ ตามที่ฟง
สิ่งของ เชน การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธของภาพกับ
หรืออาน
คำ หรือกลุมคำ โดยใชภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง
ป.๔ ๑. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคและขอความที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
บุคคล สัตว และเรื่องใกลตัว เชน ชื่อ อายุ รูปราง สี
ขนาด รูปทรง สิ่งตาง ๆ จำนวน ๑-๑๐๐ วัน เดือน ป
ฤดูกาล ที่อยูของสิ่งตาง ๆ เครื่องหมายวรรคตอน
๒. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ คำ กลุมคำที่มีความหมายสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกลตัว
ของสิ่งตาง ๆ ใกลตัวตามที่ฟง
เชน การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธของภาพกับคำ หรือ
หรืออาน
กลุมคำ โดยใชภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นงาย ๆ
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว
ใกลตัว

๒๐
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๕ ๑. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคและขอความที่ใชในการใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
และเรื่องใกลตัว
สัตว สถานที่ และกิจกรรมตาง ๆ เชน ขอมูลสวนบุคคล
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว จำนวน ๑-๕๐๐ ลำดับที่ วัน เดือน ป
ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟาอากาศ อารมณ ความรูสึก สี
ขนาด รูปทรง ที่อยูของสิ่งตาง ๆ
เครื่องหมายวรรคตอน
๒. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ คำ กลุมคำ ประโยคที่แสดงขอมูลและความหมายของเรื่อง
แสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรืออาน ตาง ๆ ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยคที่ใชในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว
หรือเรื่องตาง ๆ ใกลตัว
ป.๖ ๑. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคและขอความที่ใชในการใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว
กิจวัตรประจำวัน เพื่อน สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน ขอมูล
สวนบุคคล เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน ๑-๑,๐๐๐ ลำดับที่
วัน เดือน ป ฤดูกาล เวลา กิจกรรมที่ทำ สี ขนาด
รูปทรง ที่อยูของสิ่งตาง ๆ ทิศทางงาย ๆ
สภาพดินฟาอากาศ อารมณ ความรูสึก
เครื่องหมายวรรคตอน
๒. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ
คำ กลุมคำ และประโยคที่มีความหมายสัมพันธกับภาพ
และตารางแสดงขอมูลตาง ๆ ที่ฟง แผนผัง แผนภูมิ และตาราง
หรืออาน
๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว

๒๑

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. พูดและทำทาประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
๒. บอกชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจาของภาษา
๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
ป.๒ ๑. พูดและทำทาประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
๒. บอกชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจาของภาษา
๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
ป.๓ ๑. พูดและทำทาประกอบ
ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรม
ของเจาของภาษา
๒. บอกชื่อและคำศัพทงายๆ
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ /
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยู
ของเจาของภาษา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การใชสีหนาทาทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ
คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา เชน
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การใชสีหนาทาทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ
คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา เชน
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง
วันคริสตมาส วันขึน้ ปใหม วันวาเลนไทน
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน
การขอบคุณ ขอโทษ การใชสีหนาทาทางประกอบ
การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ
คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเปนอยูของเจาของภาษา เชน วันคริสตมาส
วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน เครื่องแตงกาย อาหาร
เครื่องดื่ม

๒๒
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๓ ๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
ป.๔ ๑. พูดและทำทาประกอบอยางสุภาพ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ การขอบคุณ ขอโทษ การใชสีหนาทาทางประกอบ
เจาของภาษา
การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ
๒. ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/
คำศัพทและขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง
วันสำคัญ/ งานฉลองและชีวิตความ
และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เชน
เปนอยูงายๆ ของเจาของภาษา
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
เครื่องแตงกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม
๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษา
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม
และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง บทบาทสมมุติ
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
ป.๕ ๑. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยา
การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง ตามมารยาท
ทาทางอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคม สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
การขอบคุณ ขอโทษ การใชสีหนาทาทางประกอบ
การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การกลาวอวยพร
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ
๒. ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของ ขอมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิต และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เชน
ความเปนอยูงายๆ ของเจาของภาษา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
เครื่องแตงกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม
๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษา
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม
และวัฒนธรรมตามความสนใจ
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม
วันวาเลนไทน

๒๓
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๖ ๑. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางอยางสุภาพเหมาะสม ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา

๒. ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
สำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยู
ของเจาของภาษา
๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน
การขอบคุณ ขอโทษ การใชสีหนาทาทางประกอบ การ
พูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การกลาวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ
ขอมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/
งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เชน
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน
เครื่องแตงกายตามฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม การ
รองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม
วันวาเลนไทน

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
ป.๒ ๑. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
ป.๓ ๑. บอกความแตกตางของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุมคำ และประโยค
งายๆ ของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ และประโยค
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

๒๔
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๔ ๑. บอกความแตกตางของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยค
และขอความของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
๒. บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลและงานฉลอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับของไทย
ป.๕ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ (order)
ตามโครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย
๒. บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลและงานฉลอง
ของเจาของภาษากับของไทย
ป.๖ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำตาม
โครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย
๒. เปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกตางระหวางเทศกาล
งานฉลองและประเพณี
ของเจาของภาษากับของไทย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ และประโยค
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล
และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับของไทย
ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตาง ๆ ของเจาของภาษากับของไทย
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล
และงานฉลองของเจาของภาษากับของไทย
ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตาง ๆ ของเจาของภาษากับของไทย
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
เทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับ
ของไทย

๒๕

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น
ป.๒ ๑. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น
ป.๓ ๑. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น
ป.๔ ๑. คนควา รวบรวมคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
และนำเสนอดวยการพูด / การเขียน
ป.๕ ๑. คนควา รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ
นำเสนอดวยการพูด / การเขียน
ป.๖ ๑. คนควา รวบรวมคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรู และนำเสนอ
ดวยการพูด /การเขียน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
การคนควา การรวบรวม และการนำเสนอ คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
การคนควา การรวบรวม และการนำเสนอคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
การคนควา การรวบรวม และการนำเสนอคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ป.๒ ๑. ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ป.๓ ๑. ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน

๒๖
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๔ ๑. ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา
ป.๕ ๑. ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
ป.๖ ๑. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ ตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน
การใชภาษาในการฟง พูด และอาน/เขียนใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆที่เกิดขึ้น
ในหองเรียนและสถานศึกษา

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
ป.๒ ๑. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
ป.๓ ๑. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
ป.๔ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ
ป.๕ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ
ป.๖ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพท
ทีเ่ กี่ยวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ
การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพท
ที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ
การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพท
ที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการรวบรวม
คำศัพททเี่ กี่ยวของใกลตัว จากสื่อแหลงการเรียนรูตาง ๆ
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อแหลงการเรียนรูตาง ๆ
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อแหลงการเรียนรูตาง ๆ

๒๗

โครงสรางหลักสูตรกลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
อ ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
อ ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
อ ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
อ ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
อ ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
อ ๑๖๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๑

๒๐๐ ชั่วโมง

๕ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาอังกฤษ ๒

๒๐๐ ชั่วโมง

๕ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาอังกฤษ ๓

๒๐๐ ชั่วโมง

๕ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาอังกฤษ ๔

๑๖๐ ชั่วโมง

๔ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาอังกฤษ ๕

๑๖๐ ชั่วโมง

๔ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาอังกฤษ ๖

๑๖๐ ชัว่ โมง

๔ ชั่วโมง/สัปดาห

๒๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ

๒๙
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตาม คำสั่งงายๆ ที่ฟง ตัวอักษรและเสียง และสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอ าน
ภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำที่ฟง เรื่องใกลตัว คำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตาม
แบบที่ฟง คำสั่งงาย ๆ ตามแบบที่ฟง ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง การขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง ขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อ
และคำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
กับวัย การระบุตัวอักษรและเสี ยงอั กษรของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย คำศัพท ที่
เกี ่ ย วข อ งกั บ กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  อ ื ่ น การฟ ง /พู ด ในสถานการณ ง  า ยๆที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในห อ งเรี ย น การใช
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อานออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก พูดขอ ใหขอมูล
ทำทาประกอบ เขารวม ฟง/พูด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
เกิดสมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมได อยางมี ความสุ ข สามารถนำความรู ไปใชใหเ กิ ดประโยชนโดยใชหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ต ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ต ๑.๓ ป.๑/๑
ต ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ต ๒.๒ ป.๑/๑
ต ๓.๑ ป.๑/๑
ต ๔.๑ ป.๑/๑
ต ๔.๒ ป.๑/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๖ ตัวชี้วัด

๓๐
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆ และคำขอรองงาย ๆ ที่ฟง ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงคำ สะกดคำ
และอ านประโยคงายๆ ถู กต องตามหลั กการอาน เลื อกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ  มคำที่ฟง
ตอบคำถามจากการฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบพูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งาย ๆ
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่งและคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการ
งายๆของตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูล เกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกลตัว พูดและทำทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคำศัพท
เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุ
ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น ฟง/พูดในสถานการณงายๆที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
โดยการระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทำทาทาง เขารวม ฟง เพื่อให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑ , ป.๒/๑
ต ๒.๑ ป.๒/๒ , ป.๒/๓
ต ๒.๒ ป.๒/๑
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๖ ตัวชี้วัด

๓๑
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอรองที่ฟงหรืออาน คำ สะกดคำ อานกลุมคำประโยค และบทพูด เขา
จังหวะ(chant)งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำกลุมคำและ
ประโยคที่ฟง จากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ คำสั้นๆ งาย ๆในการสื่อสารระหวาง
บุคคลตามแบบที่ฟง คำสั่งและคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง
ขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟง ความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว
หรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง ใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว คำตามประเภทของ บุคคล
สัตว และสิ่งของตามที่ฟงหรืออาน มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคำศัพทงายๆเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย ความแตกตางของเสียงตัว อักษร คำ กลุมคำ และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น สถานการณงายๆที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
โดยการอ านออกเสี ย ง สะกดคำ ฟ ง พู ด เลื อก/ระบุ ตอบคำถาม พู ด โต ต อบ ใช บอก
จัดหมวดหมู ทำทาประกอบ เขารวมกิจกรรม เพื่อใหมีความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำความรูไป
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดย
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔
ต ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕
ต ๑.๓ ป.๓/๑ , ป.๓/๒
ต ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓
ต ๒.๒ ป.๓/๑
ต ๓.๑ ป.๓/๑
ต ๔.๑ ป.๓/๑
ต ๔.๒ ป.๓/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๘ ตัวชี้วัด

๓๒
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำ (instructions)งาย ๆที่ฟงหรืออาน อานออกเสีย งคำ
สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุ
ภาพหรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน ตอบ
คำถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล
ใชคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาตงาย ๆ พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเองตามและขอความ
ชวยเหลือในสถานการณงายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน และครอบครัว พูดแสดง
ความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง พูด/เขียนใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆใกลตัวที่ฟงหรืออาน พูดแสดง
ความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว พูดและทำทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคม/
วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆ
ของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกตางของ
เสียงตัว อักษร คำ กลุมคำ ประโยค และขอความ ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย
บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย
คนควารวบรวม คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน ฟง/พูด
ในสถานการณ ที ่เ กิ ดขึ ้ นในห องเรีย นและสถานศึกษา ใช ภ าษาต างประเทศ(ภาษาอั งกฤษ)ในการสืบคน
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทำทาทาง
เขารวม เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๓
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔
ต ๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕
ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
ต ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ต ๓.๑ ป.๔/๑
ต ๔.๑ ป.๔/๑
ต ๔.๒ ป.๔/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด

๓๔
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำ ที่ฟงหรืออาน อานออกเสียง ประโยค ขอความ และบท
กลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงหรืออานบทสนทนา
และนิทานงายๆหรือเรื่องสั้นๆ พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง คำขอ
อนุญาตและใหคำแนะนำงาย ๆ พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเองตาม ขอความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลื อในสถานการณงายๆ พูด/เขียนเพื ่อขอและให ข อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื ่ อน
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง
และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรืออาน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆใกลตัว ใชถอยคำ
น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคำถาม/บอก
ความสำคัญของเทศกาล/วันสำคั ญ/งานฉลองและชีวิ ตความเปน อยูง ายๆของเจาของภาษา การเขาร ว ม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสี ยง
ประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ(order)ตามโครงสรางของประโยคของ
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงาน
ฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทำทาทาง
เขารวม เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๕
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ต ๓.๑ ป.๕/๑
ต ๔.๑ ป.๕/๑
ต ๔.๒ ป.๕/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด

๓๖
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำ ที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความ นิทาน และบท
กลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยค หรือ ขอความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายที่อาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงหรืออาน บทสนทนา หรือนิทานงายๆและ
เรื่องเลา พูด/เขียนโตต อบในการสื ่ อสารระหว างบุ คคล ใชคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาตและให
คำแนะนำ พูด/เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณงายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด/เขียน
แสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ
พูด/เขียนใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูล
ตาง ๆ ตามที่ฟงหรืออาน พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ใชถอยคำ น้ำเสียง และ
กิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ ยวกับ
เทศกาล/วั น สำคั ญ/งานฉลอง/ชี ว ิ ต ความเป น อยู  ข องเจ า ของภาษา การเข าร ว มกิ จ กรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสราง ประโยค ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และ
ภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษา
กับของไทย คนควารวบรวม คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และนำเสนอ
ด ว ยการพู ด /การเขี ย น ใช ภ าษาสื ่ อ สารในสถานการณ ต  า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในห อ งเรี ย นและสถานศึ ก ษา
ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ระบุ อ า นออกเสี ย ง เลื อ ก ตอบคำถาม พู ด โต ต อบ เข า ร ว ม
เปรียบเทียบ คนควา ใช บอก เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยู
รวมกับผูอื่น ในสั งคมไดอย างมี ความสุ ข สามารถนำความรู ไปใช ให เ กิด ประโยชนโดยใชหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๗
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ต ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ต ๓.๑ ป.๖/๑
ต ๔.๑ ป.๖/๑
ต ๔.๒ ป.๖/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด

๓๘

โครงสรางรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ

๓๙

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑ Myself
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.๑/๔
ต ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๓

๒

๓

๔

๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียง
และสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลัก
การอาน บอกความตองการ พูดขอ และ
ใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ใกลตัว เลือกภาพตรงความหมายของคำ
และกลุมคำที่ฟง
My body
- การบอกสวนตาง ๆ ของรางกาย และ
ต ๑.๑ ป.๑/๒, ป.๑/๓
การรูจักตัวอักษรชวยให อานออกเขียนได
ต ๑.๓ ป.๑/๑
และเรียนรูไดตลอดชีวิต
My Family
- การรูและบอกเกี่ยวกับจำนวนสมาชิก
ต ๑.๑ ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ ในครอบครัว รูจักตัวอักษรที่ใชสะกดคำ
ต ๑.๓ ป.๑/๑
การบอกความชอบหรือไมชอบของตนเอง
เปนสิ่งจำเปนที่จะนำไปสูการอานออก
เขียนได และการเรียนรูตลอดชีวิต
My friends
- การบอกสีตาง ๆ และจำนวนเปนสวน
ต ๑.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒
หนึ่งของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ
ต ๑.๒ ป.๑/๒
การรูจักตัวอักษรชวยใหอานออกเขียนได
ต ๒.๑ ป.๑/๑
และเรียนรูไดตลอดชีวิต
ต ๔.๑ ป.๑/๑
My school
- การบอกสิ่งของตาง ๆ รอบตัว
ต ๑.๑ ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ ในโรงเรียน และวันเปนสวนหนึ่งของ
ต ๑.๓ ป.๑/๑
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการรูจัก
ตัวอักษร ชวยใหอานออกเขียนไดและ
เรียนรูไดตลอดชีวิต

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๒
๑๑

๒๐

๘

๒๐

๘

๑๙

๗

๑๘

๖

๔๐
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๖ My home
ต ๑.๑ ป.๑/๒, ป.๑/๓
ต ๑.๓ ป.๑/๑

๗

๘

๙

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การบอกหองตาง ๆ ในบาน
บอกกิจกรรมในแตละหองได
การรูจักตัวอักษรชวยใหอานออก เขียนได
และเรียนรูไดตลอดชีวิต
Phonics for fun
- ระบุตัวอักษร และเสียง อานออกเสียง
ต ๑.๑ ป.๑/๒, ป.๑/๓
และสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการ
ต ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๔
อาน บอกความตองการ เลือกภาพ
ต ๒.๑ ป.๑/๑
ตรงกับความหมายของคำและกลุมคำที่ฟง
ต ๒.๒ ป.๑/๑
เพื่อใหเกิดความเขาใจ ในการสื่อสาร
ทำใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
My food
- การรูคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร รวมทั้ง
ต ๑.๑ ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ การถาม ตอบ เรื่องความชอบและไมชอบ
ต ๑.๒ ป.๑/๔
และการนำเสนอใหบริการและการตอบ
ต ๑.๓ ป.๑/๑
รับ ปฏิเสธอยางสุภาพ เปนสวนหนึ่งที่
ต ๒.๑ ป.๑/๒
ผูเรียนนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อการ
ต ๒.๒ ป.๑/๑
ดำเนินชีวิตและใชชีวิตในสังคมอยางมี
ต ๓.๑ ป.๑/๑
คุณภาพ และมีความสุข
My things
- การรูจักคำเรียกสิ่งของ บอกลักษณะ
ต ๑.๑ ป.๑/๓
การใชงาน บอกตำแหนง และบอก
ต ๑.๓ ป.๑/๑
ความเปนเจาของ การออกคำสั่งอยาง
ต ๒.๑ ป.๑/๑
สุภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ การใชภาษา
ต ๒.๒ ป.๑/๑
ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสารที่มี
ต ๓.๑ ป.๑/๑
ประสิทธิภาพ การรูจักคำศัพท เพลง
ต ๔.๒ ป.๑/๑
และสิ่งของที่ใชในชวงเทศกาลคริสตมาส
นับเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่เปน
ประโยชนตอผูเรียน ในการเรียนระดับ
ที่สูงขึ้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๐
๘

๑๙

๗

๒๒

๑๑

๒๐

๘

๔๑
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๐ My animals
- การรูจักคำเรียกชื่อสัตวตาง ๆ บอก
ต ๑.๑ ป.๑/๔
ความสวย ไมสวยของสิ่งตาง ๆ ในโลก
ต ๑.๓ ป.๑/๑
การบอกถึงความสามารถของตนเองและ
ต ๒.๒ ป.๑/๑
ผูอื่นได ซึ่งเปนสวน หนึ่งของการสื่อสาร
ต ๔.๑ ป.๑/๑
ในชีวิตประจำวัน
ต ๔.๒ ป.๑/๑
เพื่อการอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข
รวมระหวางป
ปลายป
รวมตลอดป

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๘
๖

๑๙๘
๒
๒๐๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๔๒

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑ Myself
ต ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓,
ป.๒/๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ต ๒.๑ ป.๒/๑

๒

๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- บอกความตองการ พูดขอ และให
ขอมูลงาย ๆ ตามแบบที่ฟงเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกลตัว ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่ผูเรียน
ควรรูเพื่อนำไปใชไดเหมาะสมกับวัย
และสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
My family
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสมาชิกใน
ต ๑.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ ครอบครัว การพูดขอและใหขอมูล
ต ๑.๒ ป.๒/๑
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เปนสิ่งที่
ต ๑.๓ ป.๒/๑
สำคัญอยางหนึ่งที่นักเรียนควรเรียนรู
และนำไปใชในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง
ยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะ
การใชภาษาเปนการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อนำไปใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน
My Classroom
การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ
ต ๑.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๔
รอบตัวนั้นถือวาเปนพื้นฐานสำคัญของ
ต ๑.๒ ป.๒/๑
การเรียนภาษา อังกฤษซึ่งเราควรเรียนรู
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ทั้งการออกเสียง การสะกดคำ
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ความหมาย เพื่อใหสามารถนำ คำศัพท
ต ๔.๑ ป.๒/๑
นั้น ๆ ไปใชไดถูกตองทำใหผูเรียน
สามารถพูด และถาม – ตอบใหขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ในหองเรียนได

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๒
๑๑

๒๐

๘

๒๐

๘

๔๓
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๔ My friends
ต ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑

๕

๖

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การสนทนาเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกลตัวเปนภาษาอังกฤษ โดยใช
ทักษะ กระบวนการ เปนการเรียนรูที่
นักเรียนสามารถสรางองคความรู
ดวยตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช
ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
ถูกตอง
My pets
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
ต ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๑/๓, กิริยาอาการตาง ๆ ของสัตวทำใหผูเรียน
ป.๒/๔
สามารถพูด ใหขอมูลเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
ต ๑.๓ ป.๒/๑
และความสามารถงาย ๆ ของสัตวได
ต ๑.๒ ป.๒/๑
การพูดคุยเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงเปนเรื่องใกล
ต ๒.๒ ป.๒/๑
ตัวผูเรียนทำให ผูเรียนสนุกสนาน
ต ๔.๒ ป.๒/๑
มีเจตคติที่ดี ตอการเรียน และสามารถ
สื่อสารไดดี
My fruit and color
- การฝกทักษะการฟง และการพูด
ต ๑.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๔
เกี่ยวกับผลไมตาง ๆ เปนประจำจะทำให
ต ๑.๒ ป.๒/๑
ใชภาษาไดอยางคลองแคลว การถามและ
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ตอบเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับผลไมที่ชอบ
ต ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒
จากการฟงหรือการอานเปนทักษะทาง
ภาษาอยางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ อันจะทำใหสามารถพัฒนาทักษะ
ตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๘
๖

๑๘

๖

๒๒

๑๑

๔๔
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๗ Telling the time
ต ๑.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ต ๒.๑ ป.๒/๑
ต ๒.๒ ป.๒/๑
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
๘ On the farm
ต ๑.๑ ป.๒/๒
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ต ๒.๒ ป.๒/๑
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑

๙

Food and drink
ต ๑.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๓
ต ๑.๒ ป.๒/๓, ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ต ๒.๒ ป.๒/๑
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การถามเวลา บอกเวลา ขอเวลา บอก
รูปทรงสิ่งของ บอกขั้นตอนการประดิษฐ
สิ่งของ และการเสนอใหของขวัญ และ
การตอบขอบคุณเปนสวนหนึ่งของการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันที่ผูเรียนควรรูเพื่อ
นำไปใชไดเหมาะสมกับวัย
และสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
- การพูดคุยเกี่ยวกับสัตวเปนเรื่องใกลตัว
ผูเรียนทำใหผูเรียนสนุกสนาน มีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียน และสามารถสื่อสารได
ตลอดจนการเรียนรูคำศัพท เกี่ยวกับ
จำนวนสัตวในฟารม คำกริยาอาการ
ตาง ๆ เพื่อบรรยายความสามารถ
ของบุคคลและสัตวซึ่งเปนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใชสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน
- การอานออกเสียง การสะกดคำ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพอาหาร
เครื่องดื่ม พูดใหขอมูลเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่มที่นักเรียนตองการ
นอกจากนี้นักเรียนสามารถรวบรวม
คำศัพทที่ไดจากสื่อที่หลากหลาย
เพื่อนำไปใชในการเรียนรูกับกลุมสาระ
อื่น ๆ ได

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๐
๘

๑๘

๖

๒๐

๘

๔๕
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๐ Environment
ต ๑.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ต ๒.๑ ป.๒/๓
ต ๑.๒ ป.๒/๔
ต ๒.๒ ป.๒/๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การฟง พูด อาน และเขียนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ฤดูกาล อากาศ
เครื่องแตงกายตามฤดูกาล โดยใช
ประโยคโครงสรางที่เหมาะสม
เปนการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
เปนทักษะการสื่อสารที่นำไปใชในการ
สนทนาในชีวิตประจำวัน และยังนำไปใช
ในการเรียนรูสาระการเรียนรูอื่น
โดยการใชทักษะการสื่อสารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
แสดงความรูสึก และความคิดเห็น
ตามสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
ระหวางป
ปลายป
รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๐
๘

๑๙๘
๒
๒๐๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๔๖

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑ Myself
ต ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ป.๓/๔
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๔
ต ๑.๓ ป.๓/๑
ต ๒.๑ ป.๓/๑

๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับการทักทาย
นำไปสูการอานออกเสียงคำ สะกดคำ
และบอกความหมายของคำที่เกี่ยวกับ
การทักทายทำใหผูเรียนสามารถพูด
โตตอบ สนทนาสื่อสารระหวางบุคคลได
รวมไปถึงการเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับ
สวนตาง ๆ ของรางกาย มีความสำคัญ
ชวยในการออกเสียงคำศัพทและบอก
ความหมายของคำศัพทได ซึ่งจะทำให
ผูเรียนเห็นความสำคัญของการใชภาษา
ในการสื่อสารและนำมาใช
ในชีวิตประจำวันได
My family
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสมาชิกใน
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ ครอบครัว อาชีพ และจำนวน ชวยให
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๔
นักเรียนอานออกเสียงคำ สะกดคำ และ
บอกความหมายของคำศัพทได อีกทั้งยัง
พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ในครอบครัว เชน การการ-ตอบเกี่ยวกับ
อาชีพของสมาชิก หรือการถาม-ตอบ
เกี่ยวจำนวนสมาชิกในครอบครัว
ที่นักเรียนควรฝกปฏิบัติ และนำไปใช
ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเปนการสงเสริม
ใหนักเรียนไดฝก ทักษะการใชภาษา
ในการฟง พูดอานไดดีอีกดวย

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๘
๙

๑๖

๖

๔๗
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๓ My Classroom
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๔
ต ๑.๒ ป.๓/๔
ต ๑.๓ ป.๓/๒
ต ๓.๑ ป.๓/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑

๔

๕

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ
รอบตัวนั้นถือวาเปนพื้นฐานสำคัญของ
การเรียน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเราควรเรียนรู
ทั้งการออกเสียง การสะกดคำ
ความหมาย เพื่อใหสามารถนำคำศัพท
นั้น ๆ ไปใชไดถูกตอง ทำใหสามารถพูด
และถาม-ตอบใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ
ในหองเรียน เชน จำนวนของสิ่งของ หรือ
การฝกใชโครงสรางคำถาม Yes-No
ซึ่งเปนการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อนำไปใชสื่อสารในชีวิตประจำวันได
My friends
- การสนทนาเพื่อขอ และใหขอมูล
ต ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๔ เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ต ๑.๒ ป.๓/๒, ป.๓/๔
เรื่องใกลตัวเปนภาษาอังกฤษ ใชทักษะ
ต ๑.๓ ป.๓/๑
กระบวนการเปนการเรียนรูที่นักเรียน
สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่ง
นักเรียนสามารถนำไปใชในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองคลองแคลว
My pets
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ กิริยาอาการตาง ๆ ของสัตว ทำใหผูเรียน
ต ๑.๒ ป.๓/๔, ป.๓/๕
สามารถพูดใหขอมูลเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงที่
ต ๒.๒ ป.๓/๑
ชอบหรือไมชอบ ตำแหนงที่อยูของสัตว
ต ๔.๒ ป.๓/๑
เลี้ยงงายๆได การพูดคุยเกี่ยวกับสัตว
เลี้ยงและการทำสมุดภาพคำศัพท
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงทำใหผูเรียนสนุกสนาน
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนและสามารถ
สื่อสารไดดี

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๗
๗

๑๕

๕

๑๗

๗

๔๘
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๖ My fruit
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๔
ต ๑.๒ ป.๓/๔
ต ๒.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓

๗

๘

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การฝกทักษะการฟง และการพูด
เกี่ยวกับผลไมเปนประจำจะทำใหใช
ภาษาไดอยางคลองแคลวรวมไปถึง
การถามและตอบเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ
ผลไมที่ชอบ จากการฟงหรือการอาน
เปนทักษะทางภาษาอยางหนึ่งเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ อันจะทำใหสามารถ
พัฒนาทักษะตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น
Keeping Healthy
- การถาม-ตอบเกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัย
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ ไขเจ็บการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับการออก
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๔
กำลังกาย ตลอดจนการฟงนิทานเปน
ต ๑.๓ ป.๓/๑
เทคนิคชวยฝกการฟงเหมาะสมกับวัย
ต ๒.๑ ป.๓/๑
ของผูเรียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การสื่อสารในชีวิตประจำวันที่ผูเรียนควร
รูเพื่อนำไปใชไดเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
Plants we eat
- การเรียนรูเกี่ยวกับคำศัพท การสะกด
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ คำ และความหมายของคำศัพทผัก ผลไม
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๓, ป.๓/๔ และสวนตาง ๆ ของพืช การพูดถามตอบ
ต ๑.๓ ป.๓/๑
ใหขอมูลเกี่ยวกับผัก ผลไม และสวน
ตาง ๆ ของพืชที่เรารับประทานได
รวมไปถึงการอานเรื่องเกี่ยวกับผัก ผลไม
แลวสามารถตอบคำถามหรือพูดเกี่ยวกับ
บทอานได เปนการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น
เปนการเรียนรูที่บูรณาการทางภาษา
ทำใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของสาระ
การเรียนรูตาง ๆ มากขึ้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๖
๖

๑๗

๗

๑๗

๗

๔๙
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้ำหนัก
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
๙ My meals
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร และ
๑๖
๖
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓
มือ้ อาหาร นำไปสูการสะกดคำ อานออก
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๓, ป.๓/๔ เสียงคำและประโยคตามหลักการอาน
รวมไปถึงสามารถเลือกคำศัพทใหตรงกับ
ภาพที่ถูกตอง นอกจากนี้การฝกสนทนา
พูดถามตอบ พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับอาหารที่ชอบยังเปนการฝกใช
ประโยคจากสถานการณจริง เปนเทคนิค
การฝกภาษาเพื่อการสื่อสารที่นักเรียน
สามารถนำไปใชไดจริงใน ชีวิตประจำวัน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ
๑๐ Go shopping
- การเรียนรูการอานออกเสียงคำศัพท
๑๔
๔
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓
และการสะกดคำเกี่ยวกับสิ่งของที่
ต ๑.๒ ป.๓/๑
ตองการซื้อเปนพื้นฐานของการเลือก
คำศัพทใหตรงกับภาพที่กำหนด และ
นำไปสูการพูดโตตอบบทสนทนาเกี่ยวกับ
สิ่งที่ตองการซื้อ การสอบถามราคาได
เปนการฝกใชภาษาจากสถานการณจริง
นักเรียนจึงสามารถนำคำศัพทไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๑. Going places
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสถานที่
๑๘
๙
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ยานพาหนะ และการบอกทิศทางและ
ป.๓/๔
วิธีการไปยังสถานที่ ตาง ๆ จะทำผูเรียน
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๔
สามารถนำ คำศัพท และประโยคที่ฝกใช
ต ๑.๓ ป.๓/๑
ในหองเรียนไปใชในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับวิธีการเดินทาง หรือการบอก
ทิศทางไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังไดอาน ฟง หรือดูสื่อการสอน
ทีส่ อดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู
เพื่อเปนการฝกทักษะการฟงอีกดวย

๕๐

ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๒ Care & Clean
ต ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๕
ต ๑.๓ ป.๓/๑
ต ๓.๑ ป.๓/๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสัตว
มลภาวะ และการรักษาสภาพแวดลอม
เพื่อชีวิตที่ดีผานการเรียนภาษาเปน
การบูรณาการวิชาอื่นกับภาษาที่ชวยให
ผูเรียนไดรับประโยชนในการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพูดให
ขอมูลเกี่ยวกับมลภาวะในดานตาง ๆ
รวมทั้งคำขวัญในการรณรงคลดมลภาวะ
และการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เปนการสื่อสารที่พบเห็น
ในชีวิตประจำวัน
ระหวางป
ปลายป
รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๗
๗

๑๙๘
๒
๒๐๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๕๑

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑ Me and My Family
ต ๑.๑ ป.๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๔/๔
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป. ๔/๔, ป.๔/๕
ต ๑.๓ ป.๔/๑
ต ๒.๒ ป.๔/๑
ต ๓.๑ ป.๔/๑
ต ๔.๒ ป.๔/๑
๒ Life at school
ต ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๔
ต ๑.๒ ป.๔/๒, ป.๔/๓
ต ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ต ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ต ๒.๓ ป.๔/๑
ต ๓.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒
ต ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๓
ต ๔.๒ ป.๔/๑
๓ Good Food
ต ๑.๑ ป.๔/๓, ป.๔/๔
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๓
ต ๒.๒ ป.๔/๒
ต ๔.๒ ป.๔/๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การเรียนรูเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัว การใหขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัวเพื่อแสดงสายสัมพันธ
ของครอบครัวซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันที่ผูเรียนควรรู
เพื่อนำไปใชใหไดเหมาะสมกับวัย และมี
ประสิทธิภาพ
- การสอบถามขอมูลทั่วไปเปนพื้นฐาน
สำคัญตอการสื่อสาร โดยนักเรียนตอง
สามารถใชใหเหมาะสมกับบริบท และ
เจตนาของตน การสอบถาม และการให
ขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาตาง ๆ ตลอดจน
การรูคำศัพทที่เกี่ยวของซึ่งจำเปนตอ
นักเรียนในวัยนี้ เพื่อใหสามารถนำไป
ประยุกตใชในการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพตอไป
- การใหขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจน
ความรูในคำศัพทเกี่ยวกับอาหารที่มี
ประโยชน เปนความจำเปนหนึ่งในการ
สื่อสารเบื้องตน สำหรับนักเรียนในวัยนี้
เพื่อใหสามารถใชภาษาที่ถูกตองพรอม
กับนำเสนอเนื้อหาความรูที่ถูกตองดวย

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๖
๑๓

๒๗

๑๔

๒๕

๑๑

๕๒

ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
๔ Our Free Time
การขอและใหขอมูลรวมทั้งการรู
๒๖
๑๓
ต ๑.๑ ป.๔/๒, ป.๔/๓
คำศัพทที่เกี่ยวของกับงานอดิเรกเปน
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๔
สิ่งจำเปนในการใชภาษา เพื่อ
ต ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒
แลกเปลี่ยนขอมูล ความสนใจสวน
ต ๒.๒ ป.๔/๑
บุคคลซึ่งนำไปสูการสรางสัมพันธใน
ต ๓.๑ ป.๔/๑
สังคมที่ดี
ต ๔.๑ ป.๔/๑
ต ๔.๒ ป.๔/๑
๕ Seasons & Festivals
การใหหรือขอขอมูลเกี่ยวกับฤดูกาล ๒๖
๑๓
ต ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ สภาพอากาศ เป น สิ ่ ง จำเป น ในการ
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๔
สื่อสารซึ่งผูเรียน ควรรูเพื่อนำไปสูการ
ต ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒
สื่อสารที่มีคุณภาพตอไป
ต ๒.๒ ป.๔/๑
ต ๓.๑ ป.๔/๑
ต ๔.๑ ป. ๔/๑
ต ๔.๒ ป.๔/๑
๖ Country & City Life
การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ ความ ๒๘
๑๖
ต ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๓, ป.๔/๔, เป น ไปได ในการกระทำ เป น มารยาท
ป.๔/๕
ทางสั ง คมอย า งหนึ ่ ง ที่ นั ก เรี ย นควร
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๔, ป.๔/๕ ทราบและตระหนักใน ความสำคัญและ
ต ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒
นำไปใชใหถูกตอง
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
ระหวางเรียน
๑๕๘
๘๐
ปลายป
๒
๒๐
รวม
๑๖๐
๑๐๐

๕๓

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑ About Me
ต ๑.๒ ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑

๒

My Home
ต ๑.๒ ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑

๓

My Body
ต ๑.๒ ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑
ต ๔.๑ ป.๕/๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การพูดและเขียนสื่อสารเพื่อขอ และ
ใหขอมูลชื่อเมือง และประเทศที่อยู
อาศัย บานเลขที่ และที่อยู รวมทั้งระบุ
ตำแหนง สถานที่อยู โดยการวาด
แผนผัง และอธิบายขอมูล เพื่อให
ผูเรียนไดฝกทักษะการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร และการอธิบายเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนตัวในชีวิตจริงไดอยางมั่นใจ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัย สวนตาง ๆ
ของบาน ลักษณะ และการทำกิจกรรม
ตาง ๆ ในบาน เปนขอมูลใกลตัว
ซึ่งผูเรียน ควรเรียนรูเพื่อนำไปใช
สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล หรือ
การอธิบาย เพื่อใหขอมูลในชีวิตจริง
ไดอยางมั่นใจยิ่งขึ้น
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับอวัยวะ
ตาง ๆของรางกาย และความสามารถ
ซึ่งอวัยวะตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการ
บอกเลา อธิบาย ใหขอมูลเกี่ยวกับ
รูปรางลักษณะของตนเอง และบุคลคล
อื่นที่พบเห็น ชวยเพิ่มพูนขอมูลคำศัพท
ที่ใชในชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการใหขอมูล
และการสื่อสารทั้งใน ดานการฟง พูด
อาน และการเขียน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๘
๓

๘

๓

๘

๓

๕๔
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๔ My Family
ต ๑.๒ ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒

๕

My Routines
ต ๑.๒ ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๒

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- คำศัพทเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
ขอมูลความสัมพันธของสมาชิก และ
การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งกระทำ
เปนนิสัยหรือเปนกิจวัตรทุกวัน เปน
ขอมูลใกลตัว ซึ่งตองจำเปนตองเรียนรู
เปนพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนคำศัพทและ
นำไปใชในการแนะนำ การอธิบาย
ขอมูล การใหขอมูลสนทนาแลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยางถูกตอง และมั่นใจ
ในสถานการณการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ขอมูลจริงในชีวิตประจำวัน
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวัน และความถี่ในการทำ
กิจกรรม โดยใชการแสดงตารางขอมูล
ประกอบการอธิบายขอมูลดวย
โครงสรางประโยค Present Simple
Tense เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการทำ
กิจกรรม เปนการฝกทักษะการพูด
การเขียน และเปนการเรียนรูภาษา
อังกฤษเพื่อนำไปใชในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง และ
มั่นใจยิ่งขึ้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๙
๕

๘

๓

๕๕
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๖ Our Health
ต ๑.๓ ป. ๕/๒
ต ๑.๓ ป. ๕/๓
ต ๑.๒ ป. ๕/๔
ต ๑.๓ ป. ๕/๓

๗

Friends
ต ๑.๑ ป.๕/๓
ต ๑.๒ ป.๕/๕
ต ๑.๓ ป.๕/๒, ป.๕/๓

๘

About School
ต ๑.๑ ป.๕/๑
ต ๑.๒ ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การใหขอมูลคำศัพทชนิดของอาหาร
จัดกลุมอาหารที่มีประโยชนและไมมี
ประโยชน การถามและใหขอมูล
เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ รวมทั้งการให
คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพที่
ถูกตอง เปนการฝกทักษะการ สื่อสาร
ทั้งการฟง พูด อาน และเขียนเพือ่
นำไปใชในชีวิตประจำวันให และเพื่อ
เรียนรูการใชภาษาในการนำเสนอขอมูล
ไดถูกตอง
- การแนะนำเพื่อน การอธิบายเพื่อบอก
ขอมูลลักษณะรูปรางและบุคลิกภาพ
นิสัยของเพื่อน เปนขอมูลพื้นฐานใกลตัว
ที่ใชพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันและ
ในชีวิตความเปนอยู จึงมีความสำคัญ
จำเปนตองเรียนรูเพื่อการนำภาษาไป
ใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
- การบอกวิธีการเดินทางไปโรงเรียน
การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับบุคคล
สถานที่ตาง ๆ และวิชาที่เรียนภายใน
โรงเรียนรวมทั้งคำสั่งที่ใชในหองเรียน
การปฏิบัติตามคำสั่ง รวมทั้งการถาม
และการบอกขอมูลวิชาที่ชอบเรียน
เปนการพัฒนาทักษะในการฟง พูด อาน
และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๙
๕

๘

๓

๙

๕

๕๖

ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๙ Weekend Activities
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ต ๔.๑ ป.๕/๑

๑๐

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับกิจกรรม
ในวันหยุดสุดสัปดาห เพื่อใชในการบอก
เลาการใหขอมูล การตอบคำถาม
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำเปนประจำ
ความถี่ในการทำกิจกรรมนั้น ๆ
กิจกรรมที่เคยทำ และกิจกรรมที่
วางแผนจะทำ รวมทั้งการชักชวนผูอื่น
ใหทำกิจกรรมเปนพื้นฐานการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ดังนั้น
จึงมีความสำคัญที่จะตองเรียนรู ฝกฝน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และเกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อความ
The Climate
- การเรียนรูคำศัพท และสำนวนภาษา
ต ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป. ๕/๓, การถาม-ตอบที่เกี่ยวกับฤดูกาล
ป.๕/๔
สภาพอากาศเครื่องแตงกาย รวมทั้ง
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๔
สิ่งของที่จำเปนตองใชในฤดูกาล หรือ
ต ๒.๒ ป.๕/๑
สภาพอากาศตาง ๆ ตลอดจนการฝก
ต ๓.๑ ป.๕/๑
อานและเขียนรายงานสภาพอากาศนั้น
ต ๔.๑ ป.๕/๑
เปนเรื่อง ใกลตัว ที่ควรเรียนรู เพื่อสราง
ความมั่นใจในการใชภาษาและพัฒนา
ทักษะความสามารถดานการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๙
๕

๙

๕

๕๗
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๑ The Plants
ต ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ต ๑.๒ ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ต ๓.๑ ป.๕/๑
ต ๔.๒ ป.๕/๑

๑๒

The Animal World
ต ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๔
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑
ต ๒.๒ ป.๕/๑
ต ๓.๑ ป.๕/๑

๑๓

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

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับชนิดและ
สวนประกอบของตนพืช ดอกไม ผลไม
และพืชผักสวนครัว รวมทั้งสีและรสชาติ
นับเปนขอมูลจำเปนใกลตัว ซึ่งจะ
สามารถนำไปใชในการพูดเพื่อใหขอมูล
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลการอธิบาย
และการสนทนาในชีวิต ประจำวัน
เปนประโยชนพื้นฐานที่จะชวยฝกฝน
และเพิ่มพูนทักษะในการใชภาษา
เพื่อสื่อสารใหดีขึ้น
- สัตวเปนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแวดลอม
และใกลชิดกับมนุษยมาก ดังนั้น
การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับชนิด
ชีวิตความเปนอยูของสัตวตาง ๆ รวมทั้ง
ลักษณะและความสามารถของสัตว
ประเภท ตาง ๆ โดยการฝกสนทนา
ถาม-ตอบ การพูดหรือเขียนอธิบาย
ขอมูล จึงนับเปนประโยชนชวยใหเกิด
ความมั่นใจในการสื่อสารเพิ่มขึ้น
- คำศัพทเกี่ยวกับอวัยวะประสาทสัมผัส
ทั้งหา อารมณ ความรูสึกของบุคคลที่
รวมทั้งการสนทนาเกี่ยวกับการแตงกาย
ตามโอกาสตาง ๆ เปนขอมูลใกลตัว
ซึ่งจำเปนตองเรียนรูเปนพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มพูนคำศัพทและนำไปใชในการ
แนะนำ การอธิบายขอมูล การใหขอมูล
สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยาง
ถูกตอง คลองแคลว และมั่นใจใน
สถานการณการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ขอมูลจริงในชีวิตประจำวัน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๙
๕

๙

๕

๑๐

๖

๕๘
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๔ Everyday Food
ต ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๔
ต ๑.๓ ป.๕/๑
ต ๒.๒ ป.๕/๒
ต ๓.๑ ป.๕/๑
ต ๔.๒ ป.๕/๑

๑๕

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

๑๖

It’s my favor!
ต ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๕
ต ๒.๒ ป.๕/๑
ต ๓.๑ ป.๕/๑
ต ๔.๑ ป.๕/๑

๑๗

World Connection
ต ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต ๑.๒ ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ต ๒.๒ ป.๕/๑
ต ๓.๑ ป.๕/๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
ในชีวิต ประจำวัน เปนขอมูลที่ใกลตัว
จำเปนตองเรียนรูคำศัพทประเภท และ
ชนิดอาหารตาง ๆ การเขียนรายการ
อาหารเพื่อสั่งซื้อ สำนวนการสั่งอาหาร
การพูดอธิบายขั้นตอนการทำอาหาร
อันจะเปนขอมูลพื้นฐานและโครงสราง
ประโยคที่จำเปนที่จะชวยใหใชภาษา
ในการสื่อสารไดดีและมั่นใจขึ้น
- การเรียนรูปาย สัญลักษณในที่
สาธารณะตาง ๆ รวมทั้งการศึกษา
ขอมูลตาง ๆ เพื่อการเดินทาง และ
การพูดหรือเขียนรายงานขอมูลจาก
สื่อตาง ๆ ชวยเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันไดดีขึ้น
- การพูดหรือเขียนเพื่อถายทอดขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมที่โปรดปรานยามวาง
และประสบการณที่สรางความ
ประทับใจ รวมทั้งการอานเรื่องราว
ประสบการณตาง ๆ ใกลตัวจะทำใหเรา
เพิ่มพูนคำศัพทและสามารถฝกภาษา
เพื่อใชสื่อสารไดอีก วิธีหนึ่ง
- การเรียนรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ที่มี
ชื่อเสียงในโลก นับวาเปนความรูที่เปน
ประโยชน สามารถนำไปใชสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน เพื่อบอกขอมูลความ
ตองการและการวางแผนการเดินทางไป
ในสถานที่นั้น ๆ เพื่อทำกิจกรรมตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสมดียิ่งขึ้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๐
๖

๘

๓

๙

๕

๙

๕

๕๙
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๘ To the market
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ต ๑.๓ ป.๕/๓
ต ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๓

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
- การเรียนรูคำศัพทประเภทของรานคา
๙
๕
และสินคาในรานคา อีกทั้งการใชภาษา
ในการถาม-ตอบเกี่ยวกับการซื้อขาย
เปนสวนหนึ่งของการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนรูและใชให
ถูกตอง โดยเฉพาะการออกเสียงสูง-ต่ำ
ทายประโยคเพื่อบงบอกหนาที่ทาง
ภาษา ในบริบทนั้น ๆ นับเปน
ความสำคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการใชภาษา
ระหวางเรียน
๑๕๘
๘๐
ปลายป
๒
๒๐
รวม
๑๖๐
๑๐๐
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

๖๐

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑ People in my family
ต ๑.๑ ป ๖/๒, ป ๖/ ๔
ต ๑.๒ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๔
ต ๑.๓ ป ๖/๑, ป ๖/๓
ต ๒.๑ ป ๖/๑, ป ๖/๓
ต ๓.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
๒ A day in the life
ต ๑.๑ ป ๖/๒, ป ๖/๓, ป ๖/๔
ต ๑.๒ ป ๖/๑, ป ๖/๔
ต ๑.๓ ป๖/๑, ป ๖/๓
ต ๒.๑ ป ๖/๓
ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๓.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๒ ป ๖/๑
๓ Hobbies and Sports
ต ๑.๑ ป ๖/๒, ป ๖/๓, ป ๖/๔
ต ๑.๒ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๔, ป ๖/๕
ต ๑.๓ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๓
ต ๒.๑ ป ๖/๓
ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๓.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การเรียนรูโครงสรางทางภาษา
สำนวนภาษา และคำศัพท
บอกลักษณะของตนเองและบุคคล
ใกลตัว ทำใหผูเรียนสามารถพูดขอ
และใหขอมูลสวนตัวของตนเอง
แกผูอื่นทราบได

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๑
๖

- การเรียนรูโครงสรางทางภาษา
สำนวนภาษา คำศัพท และฝกพูด
ถาม-ตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนเองนับถือการอาน
เนื้อเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาจะเปนประโยชนตอ
การนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ในอันที่จะอยูรวมกันในสังคมดวยดี

๑๑

๖

- การเรียนรูโครงสรางทางภาษา
คำศัพท และฝกพูดถาม-ตอบ และ
อานเนื้อเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับกีฬา
อุปกรณกีฬาที่ตนชอบ การใช
คุณศัพทแสดงความรูสึกตาง ๆ
ในขณะเลนกีฬา หรือสถานการณ
ตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวัน

๑๑

๖

๖๑
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๔ What will you be?
ต ๑.๑ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๓, ป๖/๔
ต. ๑.๒ ป ๖/๑,ป ๖/๒, ป ๖/๔, ป ๖/๕
ต ๑.๓ ป ๖/๑
ต ๒.๑ ป ๖/๑,ป ๖/๓
ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๓.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
๕ Enjoy Your Shopping
ต ๑.๑ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๓,
ป ๖/๔
ต. ๑.๒ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๔,
ป ๖/๕
ต ๑.๓ ป ๖/๑
ต ๒.๑ ป ๖/๑, ป ๖/๓
ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๓.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
๖ Giving Directions
ต ๑.๑ ป ๖/๑, ป ๖/๓, ป ๖/๔
ต ๑.๒ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๔,
ป ๖/๕
ต ๑.๓ ป ๖/๑
ต ๒.๑ ป ๖/๑, ป ๖/๓
ต ๔.๑ ป ๖/๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การเรียนรูโครงสรางทางภาษา
สำนวนภาษา คำศัพท
บอกลักษณะและคำศัพท
บอกอาชีพตาง ๆ ที่สนใจและอาชีพ
ในทองถิ่น ทำใหผูเรียนสามารถ
พูดขอและใหขอมูลสวนตัว
ของตนเอง แกผูอื่นทราบไดดวย
การพูด/การเขียน
การฟง พูด อาน และเขียนเกี่ยวกับ
การซื้อขายสินคาเปนทักษะการ
สื่อสารที่นนำไปใชในสถานการณ
จริงในชีวิตประจำวัน และยัง
บูรณาการกับกลุมสาระ การเรียนรู

- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับ
สิ่งที่ตองใชในการเดินทาง
และสถานที่ที่จะเดินทางไปนั้น
ทำใหผูเรียนสามารถพูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น หรือถาม-ตอบ
เกี่ยวกับสิ่งที่ตองใชในการเดินทาง
และบอกถึงสถานที่ที่จะเดินทาง
ซึ่งจะเปนพื้นฐานความรูเกี่ยวกับ
การใชภาษาอังเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๑
๖

๑๑

๖

๑๑

๖

๖๒
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๗ Come Rain and Shine
ต ๑.๑ 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 ป๖./๑,ป ๖/๓
๘

My Happiness Time
ต ๒.๑ ป ๖/๓
ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๒ ป ๖/๑

๙

Enjoy Your Shopping
ต ๑.๑ ป.๖/๑
ต ๑.๒ ป.๖/๑
ต ๑.๒ ป.๖/๒
ต ๑.๒ ป.๖/๓
ต ๑.๒ ป.๖/๔
Food and Drinks
ต ๑.๒ ป.๖/๑
ต ๑.๒ ป.๖/๒
ต ๑.๒ ป.๖/๓
ต ๑.๒ ป.๖/๔
ต ๑.๒ ป.๖/๕

๑๐

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสภาพ
อากาศในแตละวัน และรูจักฤดูกาล
ตาง ๆ ประโยคและสำนวนในการ
พูดและเขียน เปนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน
- การทบทวนคำศัพท ประโยค
และสำนวนตาง ๆ จากที่ไดเรียนรู
มาแลว หรือประสบการณเกี่ยวกับ
ขอมูลวันสำคัญของเทศกาล
งานฉลอง เครื่องแตงกาย ฤดูกาล
อาหาร เครื่องดื่ม ทำใหผูเรียนไดนำ
สิ่งที่เรียนมาใชซ้ำ ๆ ทำใหใชภาษา
ไดดีขึ้น เกิดความจำที่คงทน
- การเรียนรูคำศัพท ประโยค และ
สำนวนเกี่ยวกับการซื้อของ
เปนการฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการซื้อขาย
ที่จำเปนในการนำไปใชสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร
เครื่องดื่มและสิ่งของตาง ๆ การใช
ประโยคเพื่อบอกราคาสินคา การ
ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหารและ
รานคาที่ตองการ เปนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใชสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และผูอื่น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๑
๖

๑๐

๕

๑๐

๕

๑๐

๕

๖๓
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๑ At Your Services
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓

๑๒

๑๓

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับ
การบริการที่จำเปนในการนำไปใช
ในชีวิตประจำวัน เชน รถโดยสาร
โรงพยาบาล รานอาหาร เปนตน
การใช Passive Voice ในประโยค
เพื่อใชในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรูการใชภาษาในการนำเสนอ
ขอมูลไดถูกตอง
Place to Visit
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับ
ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ชื่อสถานที่ตาง ๆ การถามและตอบ
ป.๖/๕
เกี่ยวกับการบอกทิศทางและ
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
สถานที่ตาง ๆ โดยใชโครงสราง
ประโยค Present Simple Tense
และ Present Perfect Tense
เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการ
อธิบายเกี่ยวกับขอมูลไดอยางมั่นใจ
มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และผูอื่น
Come Rain and Shine
- การฟง/พูด และบรรยาย
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๓
เกี่ยวกับสภาพอากาศ และเสื้อผา
ต ๓.๑ ป.๖/๑
เครื่องแตงกาย เปนการขยายวง
ต.๔.๑ ป.๖/๑
คำศัพท การใชประโยค Gerund
ต.๔.๒ ป.๖/๑
“ing” และประโยค Present
Continuous Tense เพื่อใชในการ
สื่อสาร เรียนรูการใชภาษาในการ
นำเสนอขอมูลไดถูกตอง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๐
๕

๑๑

๖

๑๑

๖.

๖๔
ลำดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู/
ที่
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
๑๔ My Favorite Festival
ต ๑.๑ ป.๖/๒
ต ๑.๑ ป.๖/๓
ต ๑.๑ ป.๖/๔
ต ๑.๒ ป.๖/๕
ต ๒.๑ ป๖/๑
ต ๒.๑ ป๖/๒
ต ๒.๑ ป๖/๓
ต ๒.๒ ป๖/๒
ระหวางป
ปลายป
รวม

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
- การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ
ของไทยและตางชาติ คำศัพท
การใชประโยคถามตอบ เพื่อให
ขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูล
การอธิบายและการสนทนาในชีวิต
ประจำวัน เปนประโยชนพื้นฐานที่
จะชวยฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะใน
การใชภาษาเพื่อสื่อสารใหดีขึ้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๑
๖

๑๕๘
๒
๑๖๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๖๕

สื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู
ทั กษะกระบวนการ และคุ ณลั กษณะตามมาตรฐานของหลั กสู ต รได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สื ่ อการเรี ย นรู
มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน
การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพ
จากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้
๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ
๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ
ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ

๖๖

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
อัตราสวนคะแนน
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐
รายการวัด
 ระหวางภาค
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้
๑. คะแนนระหวางปการศึกษา
๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ
๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู)
๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย
- การทำใบงาน/แบบฝกหัด/สมุดงาน
- การศึกษาคนควา/การนำเสนองาน
- การรวมกิจกรรมการเรียนรู
๑.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
- การอาน
- การเขียน
- การฟง ดู พูด
๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา
วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
 คะแนนสอบปลายปการศึกษา
มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
รวม

คะแนน
๘๐
๗๐

๑๐
๒๐
๑๐๐

เกณฑการวัดผลประเมินผล
๑. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
๑.๑ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ
ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
๑.๒ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ ตอบถูกให
๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน

๖๗
๑.๓ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ ตอบถูก
ให ๑ คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน
๑.๔ เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด
โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๔
๓
๒
๑
๐

เกณฑการใหคะแนน
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดชัดเจน พรอมแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน
ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได
ตอบไมถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได

๒. การวัดและประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ
๒.๑ ภาระงานที ่ ม อบหมาย ได แ ก ใบงาน/แบบฝ ก หั ด /แบบฝ ก ทั ก ษะ กำนดเกณฑ
การประเมินผลการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
๔
(ดีมาก)
๓
(ดี)

๒
(พอใช)

๑
(ปรับปรุง)

เกณฑการใหคะแนน
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง
- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกําหนดเวลาเล็กนอย
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง
- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกําหนดเวลาเล็ก
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน

๖๘
๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
(๑) การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษา
การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษาเปนงานที่ยากซึ่งตองการความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษา ดังนั้นผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูดานภาษาจำเปนตองเขาใจหลักการของการ
เรียนรูภาษาไทย เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินงาน ดังนี้
(๑.๑) ทักษะทางภาษาทั้งการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียนมีความสำคัญ
เทา ๆ กันและทักษะเหลานี้จะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไมแยกฝกทักษะทีละอยางจะตองฝกทักษะ
ไปพรอม ๆ กัน และทักษะทางภาษาทักษะหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอื่น ๆ ดัวย
(๑.๒) ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิด
เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด ผูที่มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดดวยขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนรวมกันกับผูอื่น มีการติดตอสื่อสาร ใชภาษาในการติดตอ
กับเพื่อน กับครู จึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวย เมื่อผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณจริงทั้งในบริบททาง
วิชาการในหองเรียนและในชุมชน จะทำใหผูเรียนไดใชภาษาและไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง
(๑.๓) ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการใช
ภาษามิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยากรณหรือหลักภาษา
การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และนําความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝนการเขียนพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของตน
(๑.๔) ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเทากัน แตการพัฒนาทางภาษา
จะไมเทากัน และวิธีการเรียนรูจะตางกัน
(๑.๕) ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด หลักสูตรจะตองใหความสำคัญ
และใชความเคารพและเห็นคุณคาของเชื้อชาติ และพัฒนาความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับภาษาตางประเทศและกระตุน
ใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาตางประเทศดวยความสุข
(๒) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนของผูเรียน
วิ ธ ี การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที ่ ถู กนำมาใช ใ นการประเมิ น โดยทั ่ ว ไป ได แก การสั ง เกต
การตรวจงานหรือผลงาน การทดสอบความรู การตรวจสอบการปฏิบัติ และการแสดงออกอยางไรก็ตาม มีการ
นําเสนอแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาจากเปูาประสงคของการประเมินที่เฉพาะเจาะจงใน
รายละเอียด เพื่อขอมูลที่ไดจะสามารถนำมาใชประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรูไดอยาง
แทจริง ดังนี้
(๒.๑) การใหตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกคําตอบ ไดแก ขอสอบแบบ
เลือกตอบ ถูก-ผิด จับคู และขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ ไดแก เติมขอความในชองวางคําตอบสั้นเปน
ประโยค เปนขอความ แผนภูมิการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวีการนี้เหมาะกับการวัดความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ ซึ่งมีขอดีที่ใชเวลาในการดำเนินการนอย งาย และสะดวกตอการนําไปใชใหผลการ

๖๙
ประเมินที่ตรงไปตรงมา เนื่องจากมีเกณฑการประเมินชัดเจน แตไมเหมาะกับการนําไปใชกับผลการเรียนรูที่
เปนเจตคติคานิยม
(๒.๒) การพิ จ ารณาจากผลงาน เช น เรี ย งความ รายงานการวิ จ ั ย บั น ทึ กประจำวั น
รายงานการทดลอง บทละครบทรอยกรอง แฟูมผลงาน เปนตน ผลงานจะเปนตัวแสดงใหเห็นการนําความรู
และทักษะไปใชในการปฏิบัติงานของผูเรียน จุดเดนของการประเมินโดยดูจากผลงานนี้คือจะแสดงใหเห็นสิ่งที่
นักเรียนสามารถทำได มีการกำหนดเกณฑการประเมิน เพื่อใหผูเรียนสามารถประเมินตนเองได เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองของผูเรียน เพื่อนก็สามารถใชเกณฑในการประเมินผลงานของผูเรียนไดเชนกัน จุดดอน
ของการประเมินจากผลงาน คือ ตองมีการกำหนดเกณฑการประเมินรวมกัน ตองใชเวลาในการประเมินมาก
รวมทั้งตัวแปรภายนอกอาจเขามามีอิทธิพลตอการประเมินไดงาย
(๒.๓) พิจารณาการปฏิบัติ โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใชได
โดยตรงในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกนําไปใชอยางกวางขวางในการประเมินมีคุณคามาก หาก
ผูเรียนไดนําไปใชในการประเมินตนเองเพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีขึ้น ในกระบวนการ
ประเมินจะมีเครื่องมือประกอบการดำเนินการคือ แบบสํารวจรายการ ประมาณคา และเกณฑการใหระดับ
คะแนน (scoring rubric)
(๒.๔) พิจารณากระบวนการ วิธีการนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนการคิด
ของผูเรียนมากกวาที่จะดูผลงานหรือการปฏิบัติ ซึ่งจะทำใหเขาใจกระบวนการคิดที่ผูเรียนใช วิธีการที่ครูผูสอน
ใชอยูเปนประจำในกระบวนการเรียนการสอน คือ การใหนักเรียนคิดดัง ๆ การตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ
โดยครูจะเปนผูสังเกตวิธีการคิดของผูเรียน
วิธีการเชนนี้เปนกระบวนการที ่จะให ขอมูลเพื่ อการวินิจ ฉัย และเปนขอมูลยอนกลั บ
แก ผ ู  เ รี ย น โดยการเก็ บ รวบรวมข อมู ล อย างต อเนื ่ อง ซึ ่ งเหมาะกั บ การประเมิ น พั ฒ นาการด านคุ ณธรรม
จริยธรรม และลักษณะนิสัยจากแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนรูดังกลาวขางตน
สามารถนํ ามาพิ จ ารณา กำหนดแนวทางการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทั กษะทางภาษาได โ ดยการสั ง เกตผ า น
พฤติกรรมการปฏิบัติตาง ๆ ของผูเรียน การรวมกิจกรรมตาง ๆ การปฏิสัมพันธกับกลุมหรือบุคคล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื ่อการประเมิน ที่เหมาะสม คือ การใชขอสอบซึ่งอาจเป น
แบบเลื อกตอบ หรื อให ส ร างคํ าตอบการประเมิ น ด ว ยการกำหนดประเด็ น การประเมิ น ที ่ แ จกแจงระดั บ
การปฏิ บ ั ต ิ (Rubric) ซึ ่ ง เป น เครื ่ อ งมื อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู  ท ี ่ ไ ด ร ั บ การยอมรั บ และถู ก นำมาใช ใ น
การประเมินผลการเรียนอยางกวางขวาง และมีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินการปฏิบัติหรือผลงานที่ไมมี
คําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว หรือการแกปญหาทางเดียว แตจะมีคําตอบที่หลากหลาย การตัดสินผลการ
ประเมินจำเปนตองมีเกณฑการประเมินที่แสดงระดับคุณภาพที่ตองการการประเมินความสามารถหรือทักษะ
ทางภาษา เครื่องมือประเภทนี้นาจะเปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชไดอยางสอดคลอง แตเนื่องจากสรางยาก
แตหากสามารถพัฒนาขึ้นใชได จะชวยใหผลการประเมินเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณคาตอ
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผูเรียน เนื่องจากระบุความคาดหวังของการปฏิบัติไวอยางชัดเจน

๗๐
(๓) การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน โดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
(๓)
ดีเยี่ยม

(๒)
ดี

(๑)
พอใช
(๐)
ปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน
ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจำวันเพื่อ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๓-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี
ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๒ สมรรถนะ และไมมี
สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ สมรรถนะ และไมมี
สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ
๓. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ และไมมี
สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะ
ใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๒ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต ๑ สมรรถนะ

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง

ให
ให
ให
ให

๓
๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๓-๑๕
๙-๑๒
๕-๘
ต่ำกวา ๕

ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

๗๑

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้ .................
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน
สมรรถนะดาน
๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๒. ความสามารถ
การคิด

๓. ความสามารถ
ในการแกปญ
 หา

๔. ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวติ

๕. ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
( ๓)

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ
ของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม
๑.๓ ใชวิธกี ารสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๑.๔ เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได
๑.๕เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง
สรุปผลการประเมิน
ใน ๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยางเหมาะสม
สรุปผลการประเมิน
๓.๑ สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
๓.๒ ใชเหตุผลในการแกปญหา
๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปูองกันและแกไขปญหา
๓.๕ สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมิน
๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
๔.๒ สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได
๔.๓ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวติ ประจำวัน
๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง
สรุปผลการประเมิน
๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง
๕.๔ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค
๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สรุปผลการประเมิน

ดี

( ๒)

ผาน
( ๑)

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น

ลงชื่อ................................................................ผูป ระเมิน

ไมผาน

(0)

๗๒
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค
การประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ประเมิ น โดยใช แ บบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
(๓)
ดีเยี่ยม

(๒)
ดี

(๑)
ผาน
(๐)
ไมผาน

เกณฑการใหคะแนน
ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสยั และนําไปใชในชีวติ ประจำวันเพื่อประโยชนสุข
ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง ๘ คุณลักษณะ คือ ไดระดับ ๓
จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒
ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒ หรือ
๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ
๓. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๑ จำนวน คุณลักษณะ และไมมีคณ
ุ ลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ
๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิน ระดับ ๐ ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง

ให
ให
ให
ให

๓
๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗๓
๔. เกณฑการตัดสินผลการเรียน
๔.๑ เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนปานกลาง
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ำ
ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ

ชวงคะแนน
๘๐ - ๑๐๐
๗๕ - ๗๙
๗๐ - ๗๔
๖๕ - ๖๙
๖๐ - ๖๔
๕๕ - ๕๙
๕๐ - ๕๔
๐ - ๔๙

๔.๒ เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส.
(๑) ตัดสินผลการเรียน ร
หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก ผูเรียนไมมีขอมูลผล
การเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทำ
ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการเรียนไมได
ตัดสินผลการเรียน มส.
หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน มีเวลา
เรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

๗๔
๕. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน
เกณณการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน

ไมผาน

ความหมาย
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง
บางประการ
ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่
ตองการไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

ชวงคะแนน

๑๖ - ๒๐
๑๓ - ๑๕
๑๐ - ๑๒

๙ - ๑๐

๗๕

อภิธานศัพท
การเดาความหมายจากบริบท (context clue)
การเดาความหมายของคำศั พทหรื อข อความที่ ไมทราบความหมายโดยไมต  องเป ด พจนานุ ก รม
เปนการเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการชี้แนะจากคำศัพทหรือขอความที่แวดลอมคำศัพทหรือขอความที่อาน
เพื่อชวยในการทำความเขาใจหรือตีความหมายของคำศัพทหรือขอความที่ไมเขาใจความหมาย

การถายโอนขอมูล
การแปลงขอมูลที่ผูสงสารตองการจะสื่อสารใหผูรับสารเขาใจความหมายในรูปแบบที่ตองการ เชน
การถายโอนขอมูลที ่เป นคำ ประโยค หรือขอความไปเปน ข อมูลที ่เป นกราฟ สัญลักษณ รูปภาพ แผนผัง
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ หรือการถายโอนขอมูลที่เปนกราฟ สัญลักษณ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ
ไปเปนขอมูลที่เปนคำ ประโยค หรือขอความ

ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งเปนเครื่องมือในการรับสารและสงสาร ดวยภาษา
นั้น ๆ ไดอยางสื่อความหมาย คลองแคลว ถูกตอง เขาถึงสารไดอยางชัดเจน

บทกลอน (nursery rhyme)
บทรอยกรองสำหรับเด็ก ที่มีคำคลองจองและมีความไพเราะ เพื่อชวยใหจดจำไดงาย

บทละครสั้น (skit)
งานเขี ย นหรื อบทละครสั ้น ที ่มี การแสดงออกด วยท าทางและคำพู ด ทำให เ กิ ด ความสนุ กสนาน
อาจเปนเรื่องที่มาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว สิ่งของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน

ภาษาทาทาง
การสื่อสารโดยการแสดงทาทางแทนคำพูดหรือการแสดงทาทางประกอบคำพูด เพื่อใหความหมาย
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การแสดงทาทางตาง ๆ อาจแสดงไดลักษณะ เชน การแสดงออกทางสีหนา การสบตา
การเคลื่อนไหวศีรษะ มือ การยกมือ การพยักหนา การเลิกคิ้ว เปนตน

๗๖

วัฒนธรรมของเจาของภาษา
วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ใชภาษานั้น นับตั้งแตวิธีการกินอยู การแตงกาย การทำงาน
การพักผอน การแสดงอารมณ การสื่อความ คานิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี
เทศกาล งานฉลอง และมารยาท เปนตน

สื่อที่ไมใชความเรียง (non-text information)
สิ่งที่ใชสื่อสารแทนคำ วลี ประโยค และขอความ เชน กราฟ สัญลักษณ รูปภาพ สิ่งของ แผนผัง
แผนภูมิ ตาราง เปนตน

