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วสัิยทศัน์ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล  ดงันั(นการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในหลกัสูตรการศึกษาขั(นพื(นฐานมีความหวงัวา่  เมื.อ
ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศ  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศสื.อสารในสถานการณ์ต่างๆ  แสวงหาความรู้  และ
ศึกษาต่อในระดบัสูงขึ(นรวมทั(งมีความรู้ความเขา้ใจเรื.องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายองประชาคมโลก  
และสามารถถ่ายทอดความคิดและประชาสัมพนัธ์  วฒันธรรมทอ้งถิ.นไปสู่ชุมชนและสังคมไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์  วสิัยทศัน์ของการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ตาก 
 วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา  “มุ่งพฒันาการศึกษาขั(นพื(นฐานแก่ผูด้อ้ยโอกาสใหมี้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา  พฒันางานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นคนดี  มีคุณธรรม”  ดงันั(นการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในหลกัสูตรขั(นพื(นฐานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก  จึงมีความคาดหวงัวา่  เมื.อผูเ้รียนเรียน
ภาษาองักฤษอยา่งต่อเนื.องตั(งแต่ชั(นประถมถึงมธัยมศึกษาผูเ้รียนจะมีเจตคติที.ดีต่อภาษาองักฤษ  มีความมั.นใจ
ในการใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้  เพื.อเป็นพื(นฐานในการประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาต่อใน
ระดบัสูงขึ(น  รวมทั(งมีความรู้วามเขา้ใจในเรื.องและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก  และ
สามารถถ่ายทอดความคิด  วิทยาการศิลปวฒันธรรมของไทยและชนเผา่ไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียนสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน  
หลกัสูตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ระดบัประถมศึกษา มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 

ประการ ดงันี(  
 1. ความสามารถในการสื-อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน การใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื.อแลกเปลี.ยนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั(งการเจรจาต่อรองเพื.อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ   การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจน
การเลือกใชว้ธีิการสื.อสารที.มีประสิทธิภาพโดยคาํนึง    ถึงผลกระทบที.มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื.อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพื.อการตดัสินใจเกี.ยวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 



3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที.เผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื(นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และ
การเปลี.ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจที.มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที.เกิดขึ(นต่อตนเอง สังคมและ
สิ.งแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการ
ดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนื.อง  การทาํงาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปลี.ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และ  การรู้จกัหลีกเลี.ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์ที.ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้.น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมี
ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื.อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื.อสาร การทาํงาน  
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
หลกัสูตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ระดบัประถมศึกษา  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ เพื.อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้.นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงันี(  

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบติัตามคาํสั.ง
สอนของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภกัดี เทิดทูนพระเกียรติ และพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริย ์
 2.  ซื-อสัตย์สุจริต   หมายถึง   การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา ทั(งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอื้.น รวมตลอดทั(งต่อหนา้ที.   การงานและคาํมั.น
สัญญา ความประพฤติที.ตรงไปตรงมา   และจริงใจในสิ.งที.ถูกที.ควร    ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม   รวม
ไปถึงการไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง  นอกจากนี(แลว้ความซื.อสัตยสุ์จริตยงัรวมไปถึง การ
รักษาคาํพดูหรือคาํมั.นสัญญา   และการปฏิบติัหนา้ที.การงานของตนเองดว้ยความรับผิดชอบ  และดว้ยความ
ซื.อสัตยไ์ม่แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพอ้งดว้ยการใช ้ อาํนาจหนา้ที.โดยมิชอบ   ซึ. งความ
ซื.อสัตยสุ์จริตนี( จะดาํเนินไปดว้ยความตั(งใจจริงเพื.อทาํหนา้ที.ของตนเองใหส้าํเร็จลุล่วง ดว้ยความระมดัระวงั  
และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 
 3.  มีวนัิย   หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัจรรยา  มารยาท 
ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง กฎหมาย  และศีลธรรมการรู้จกัควบคุมตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัตามขอ้ตกลง  ขอ้บงัคบั 
ระเบียบแบบแผน  และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  ยอ่มนาํมาซึ. งความสงบสุขในชีวติของตน   ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 



 4.   ใฝ่เรียนรู้    หมายถึง    การคน้ควา้หาความรู้ หรือสิ.งที.เป็นประโยชน์ เพื.อพฒันาตนเอง อยูเ่สมอ  
 5.   อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค  ใชท้รัพยากรและเวลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์   คาํนึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ    คิดก่อนใชจ่้ายตามความเหมาะสม  รู้จกัการเพิ.มพนูทรัพย ์ดว้ยการ
เก็บและนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์   ดูแลรักษาบูรณทรัพยข์องตนเอง    มีการเก็บออมเงินไวต้ามสมควร 
 6.   มุ่งมั-นในการทาํงาน   หมายถึง   การศึกษาเรียนรู้เพื.อหาขอ้เทจ็จริง   ซึ. งอาจพฒันาไปสู่ความจริง 
ในสิ.งที.ตอ้งการเรียนรู้      หรือตอ้งการหาคาํตอบ    เพื.อนาํคาํตอบที.ไดน้ั(นมาใชป้ระโยชน์   ในดา้นต่าง ๆ   
เช่น การยกระดบัความรู้    การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ฯลฯ    หรือนาํมาสรุปเป็นความจริงใหไ้ด ้

7.  รักความเป็นไทย    หมายถึง    เขา้ใจ   หวงแหนความเป็นไทย    ซึ. งถือเป็นตน้ทุนทางสังคม ทาํ
ใหทุ้กศาสนา   สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ   โดยตอ้งมีการดาํเนินชีวติ  โดยกายสุจริต วจีสุจริต  และ
มโนสุจริตเป็นคุณลกัษณะที.เกี.ยวขอ้งกบัการเขา้สังคม   และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้.น    เช่น    ความมี
กิริยามารยาท   การปรับตวั   ความตรงต่อเวลา   ความสุภาพ  การมีสัมมาคารวะ  การพดูจาไพเราะ   และ
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
 8.   มีจิตสาธารณะ   หมายถึง    คุณลกัษณะทางจิตใจของบุคคลเกี.ยวกบัการมองเห็นคุณค่า หรือการ
ใหคุ้ณค่าแก่การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและสิ.งต่าง ๆ ที.เป็นสิ.งสาธารณะที.ไม่มีผูใ้ดผูห้นึ.งเป็นเจา้ของ หรือเป็น
สิ.งที.คนในสังคมเป็นเจา้ของร่วมกนั เป็นสิ.งที.สามารถสังเกตไดจ้ากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทาํที.แสดง
ออกมา ไดแ้ก่  การหลีกเลี.ยงการใชห้รือการกระทาํที.จะทาํใหเ้กิดความชาํรุดเสียหายต่อส่วนรวมที.ใช้
ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม   การถือเป็นหนา้ที.ที.จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวสิัยที.ตน
สามารถทาํได ้ และการเคารพสิทธิในการใชข้องส่วนรวมที.เป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 

นอกจากนี(  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ยงักาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ.มเติมใหส้อดคลอ้ง
กบับริบทและจุดเนน้ของสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษและโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษาอีกดว้ย  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

การวเิคราะห์ความสอดคล้อง  หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั>นพื>นฐานการวเิคราะห์ความสอดคล้อง  หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั>นพื>นฐาน  

พทุธศักราช พทุธศักราช ๒๕๕๑๒๕๕๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

**************************************************************

**************************** 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที- 1  ภาษาเพื-อการสื-อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1      เขา้ใจและตีความเรื.องที.ฟัง และอ่านจากสื.อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการสื.อสารทางภาษาในการแลกเปลี.ยนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3      นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื.องต่างๆ โดยการ

พดู และการเขียน 
 
สาระที- ๒  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใช ้ ได้

อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
                                         กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
สาระที- ๓  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื-น 
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื.อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น และเป็น

พื(นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 

สาระที- ๔  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1      ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั(งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2     ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครื.องมือพื(นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และ



การแลกเปลี.ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 
 
 
 
 

คุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้เรียน  
จบชั>นประถมศึกษาปีที- 6 

����  ปฏิบติัตามคาํสั.ง คาํขอร้อง และคาํแนะนาํที.ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ นิทาน  
และบทกลอนสั( นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค และขอ้ความตรงตามความหมายของ
สัญลกัษณ์หรือเครื.องหมายที.อ่าน  บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟัง     และอ่าน บทสนทนา 
นิทานง่ายๆ       และเรื.องเล่า    

����พดู/เขียนโตต้อบในการสื.อสารระหวา่งบุคคล  ใชค้าํสั.ง  คาํขอร้อง  และใหค้าํแนะนาํ  พดู/เขียน
แสดงความตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พดู
และเขียนเพื.อขอและใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง เพื.อน ครอบครัว และเรื.องใกลต้วั พูด/เขียนแสดงความรู้สึก
เกี.ยวกบัเรื.องต่างๆ ใกลต้วั กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั(งใหเ้หตุผลสั(นๆ ประกอบ 

���� พดู/เขียนใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง เพื.อน และสิ.งแวดลอ้มใกลต้วั เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ และ
ตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ที.ฟังและอ่าน พดู/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องต่างๆ ใกลต้วั   

����ใชถ้อ้ยคาํ นํ(าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา  ใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เขา้ร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

����บอกความเหมือน  / ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใชเ้ครื.องหมาย
วรรคตอน และการลาํดบัคาํ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจา้ของภาษากบัของไทย   

����คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.นจากแหล่งการเรียนรู้ และนาํเสนอ
ดว้ยการพูด/การเขียน 

����ใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที.เกิดขึ(นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
����ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  
����มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง -พดู-อ่าน-เขียน) สื.อสารตามหวัเรื.องเกี.ยวกบัตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซื(อ -ขาย 
และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 1,050-1,200 คาํ (คาํศพัทที์.เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
 ����ใชป้ระโยคเดี.ยวและประโยคผสม  (Compound Sentences)   สื.อความหมายตามบริบทต่างๆ 

  



  

  

  

  

  

  

ตัวชี>วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที- 1 ภาษาเพื-อการสื-อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เขา้ใจและตีความเรื.องที.ฟังและอ่านจากสื.อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 
 

1. ปฏิบติัตามคาํสั.งง่ายๆ ที.ฟัง คาํสั.งที.ใชใ้นหอ้งเรียน เช่น Stand up./Sit down./
Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop!   etc. 

 2. ระบุตวัอกัษรและเสียง อ่านออก
เสียงและสะกดคาํง่ายๆถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน  

ตวัอกัษร (letter names) เสียงตวัอกัษรและสระ (letter 
sounds)  และการสะกดคาํ  
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 

   - การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
-   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา (stress)ในคาํและ 
    กลุ่มคาํ 

-   การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า (intonation)
ในประโยค 

 3.เลือกภาพตรงตามความหมายของคาํ
และกลุ่มคาํที.ฟัง 

คาํ  กลุ่มคาํ และความหมาย เกี.ยวกบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ.งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เครื.องดื.ม และ
นนัทนาการ ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 150-200 คาํ 
(คาํศพัทที์.เป็นรูปธรรม) 

 4.ตอบคาํถามจากการฟังเรื. อง  ใกล้
ตวั 

บทอ่านเกี.ยวกบัเรื.องใกลต้วั หรือนิทานที.มี
ภาพประกอบ 
ประโยคคาํถามและคาํตอบ  
-  Yes/No Question เช่น   
    Is it a/an..?   Yes, it is./No, it is not.    etc.     
-  Wh-Question เช่น   
   What is it?   It is a/an...    etc.     

ป.2 1. ปฏิบติัตามคาํสั.ง และคาํขอร้องง่าย ๆ คาํสั.งและคาํขอร้องที.ใชใ้นห้องเรียน  



 ที.ฟัง -   คาํสั.ง เช่น Show me a/an.../ Open your book.  
    Don’t talk in class.   etc. 
-   คาํขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,   

please. Don’t make a loud noise, please./ Please 
don’t make a loud noise.    etc. 

 
ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 2.ระบุตวัอกัษรและเสียง  อ่านออก
เสียงคาํ  สะกดคาํ  และอ่านประโยค
ง่าย  ๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษรและสระ การสะกดคาํ และ
ประโยค  หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
-   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 
-   การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 

 3. เลือกภาพตรงตามความหมายของคาํ 
กลุ่มคาํ และประโยคที.ฟัง  

คาํ  กลุ่มคาํ ประโยคเดี.ยว (simple sentence) และ
ความหมาย  เกี.ยวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ.งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เครื.องดื.ม และนนัทนาการ 
เป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 250-300 คาํ (คาํศพัทที์.
เป็นรูปธรรม) 

 4. ตอบคาํถามจากการฟังประโยคบท
สนทนาหรือนิทานง่ายๆที.มีภาพ 
ประกอบ 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที.มีภาพประกอบ  
ประโยคคาํถามและคาํตอบ  
-  Yes/No Question เช่น   
   Is this/that a/an..?        Yes, it is./No, it isn’t.       
    etc.     
-  Wh-Question เช่น   
   What is this/that/it?    This/that/It is a/an… 
   How many…?            There is/are… 
   Where is the…?          It is in/on/under…   etc.     



ป.3 

 

1. ปฏิบติัตามคาํสั.ง และคาํขอร้องที.ฟัง 
หรืออ่าน 

คาํสั.งและคาํขอร้องที.ใชใ้นห้องเรียน  
-   คาํสั.ง เช่น Give me a/an.../Draw and color the 

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

-   คาํขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, 
please./ Don’t make a loud noise, please./  Please 
don’t make a loud noise./ Can you help me, 
please?    etc. 

ป.3 

 

2. อ่านออกเสียงคาํ สะกดคาํ อ่าน
กลุ่มคาํ ประโยค และบทพดูเขา้จงัหวะ 
(chant) ง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

คาํ กลุ่มคาํ ประโยคเดี.ยว และบทพดูเขา้จงัหวะ และ
การสะกดคาํการใชพ้จนานุกรมหลกัการอ่านออกเสียง 
เช่น 

   - การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
 -   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.3  -   การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 
3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มคาํและประโยคที.
ฟัง  

กลุ่มคาํ ประโยคเดี.ยว สัญลกัษณ์  และความหมาย
เกี.ยวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ.งแวดลอ้มใกล้
ตวั อาหาร เครื.องดื.ม และนนัทนาการ เป็น    วง
คาํศพัทส์ะสมประมาณ 350-450 คาํ (คาํศพัทที์.เป็น
รูปธรรม) 

 4.  ตอบคาํถามจากการฟังหรืออ่าน 
ประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที.มีภาพประกอบ  
ประโยคคาํถามและคาํตอบ  
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…? 
   Yes,…is/are/can./   
   No,…isn’t/aren’t/can’t.             
    etc.   
- Wh-Question เช่น   
   What is this/that/it?    This/that/It is a/an… 
   How many…?            There is/are… 
   Where is/are…?        It is in/on/under…     
                                      They are   
     etc.                                



ป.4 

 

1. ปฏิบติัตามคาํสั.ง  คาํขอร้อง  และ
คาํแนะนาํ (instructions) ง่ายๆ ที.ฟังหรือ
อ่าน 

คาํสั.งและคาํขอร้องที.ใชใ้นห้องเรียน และคาํแนะนาํใน
การเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทาํอาหารและ
เครื.องดื.ม  
-   คาํสั.ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  

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

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

-   คาํแนะนาํ เช่น You should read everyday./Think 
before you speak./ คาํศพัทที์.ใชใ้นการเล่นเกม  
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count 
the number./ Finish./  คาํบอกลาํดบัขั(นตอน  
First,...Second,..Then,…Finally,... etc.      

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 

 

  

2. อ่านออกเสียงคาํ สะกดคาํ อ่าน
กลุ่มคาํ ประโยคขอ้ความง่ายๆ และ
บทพดูเขา้จงัหวะถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่าน 

คาํ กลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความ  บทพดูเขา้จงัหวะ และ
การสะกดคาํการใชพ้จนานุกรม  หลกัการอ่านออก
เสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
-   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 
-  การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 

 3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ หรือ
เครื.องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอ้ความสั(นๆ ที.ฟัง หรือ
อ่าน  

กลุ่มคาํ ประโยคเดี.ยว สัญลกัษณ์  เครื.องหมาย และ
ความหมาย  เกี.ยวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลาวา่งและ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซื(อ-ขาย และ
ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 550-
700 คาํ (คาํศพัทที์.เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  

 4. ตอบคาํถามจากการฟังและอ่าน 
ประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ  

ประโยค บทสนทนา นิทานที.มีภาพประกอบ คาํถาม
เกี.ยวกบัใจความสาํคญัของเรื.อง เช่น  ใคร ทาํอะไร  ที.
ไหน  
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.  



   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc. 
- Wh - Question เช่น Who is/are…?           He/She 
is…/They are… 
What…?/Where…?  It is …/They are… 
What...doing?             …is/am/are…       etc.     
-  Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       etc.     

ป.5 

 

  

1. ปฏิบติัตามคาํสั.ง คาํขอร้อง  และ 
คาํแนะนาํง่ายๆ ที.ฟังและอ่าน 
 

คาํสั.งและคาํขอร้องที.ใชใ้นห้องเรียน ภาษาท่าทาง  
และคาํแนะนาํในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ
ทาํอาหารและเครื.องดื.ม  
-    คาํสั.ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  

again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under     
ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.5 

 

 a/an…/ Don’t go over there.    etc. 
-   คาํขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, 

please./ Can/Could you help me, please?    etc. 
-   คาํแนะนาํ เช่น You should read everyday./ Think 
before you speak./ คาํศพัทที์.ใชใ้นการเล่นเกม Start./ 

My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish./ คาํบอกลาํดบัขั(นตอน  First,… 
Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.      

 2. อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ  และ
บทกลอนสั(น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่าน 
 

ประโยค  ขอ้ความ  และบทกลอน การใชพ้จนานุกรม
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
-   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 

  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 
-   การออกเสียงเชื.อมโยง (linking sound) ใน 
ขอ้ความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจงัหวะ 

 3. ระบุ/วาดภาพ สัญลกัษณ์ หรือ 
เครื.องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอ้ความสั(นๆ ที.ฟัง หรือ
อ่าน  

กลุ่มคาํ ประโยคผสม ขอ้ความ สัญลกัษณ์  
เครื.องหมาย และความหมายเกี.ยวกบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลาวา่งและ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซื(อ-ขาย และ



ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 750-
950 คาํ (คาํศพัทที์.เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 4. บอกใจความสาํคญั  และตอบ
คาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
และนิทานง่ายๆ หรือ    เรื.องสั(นๆ  

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื.องสั(นๆ คาํถาม
เกี.ยวกบัใจความสาํคญัของเรื.อง เช่น  ใคร ทาํอะไร  ที.
ไหน  เมื.อไร 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc.   
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?           He/She is…/They are… 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

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

   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       etc.     

ป.6 

 

1. ปฏิบติัตามคาํสั.ง คาํขอร้อง  และ 
คาํแนะนาํที.ฟังและอ่าน 

คาํสั.ง  คาํขอร้อง ภาษาท่าทาง  และคาํแนะนาํในการ
เล่นเกม การวาดภาพ การทาํอาหารและเครื.องดื.ม และ
การประดิษฐ ์  
-   คาํสั.ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  

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

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

-   คาํแนะนาํ เช่น You should read everyday./ Think 
before you speak./ คาํศพัทที์.ใชใ้นการเล่นเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count 
the number./ Finish./คาํบอกลาํดบัขั(นตอน First,… 
Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.      

2. อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทานและ
บทกลอนสั(นๆ  ถูกตอ้งตาม หลกัการ
อ่าน 

ขอ้ความ นิทาน และบทกลอน การใชพ้จนานุกรม  
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
 -   การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  



-   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 

-   การออกเสียงเชื.อมโยง (linking sound) ในขอ้ความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจงัหวะ 

3. เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ความ
สั(นๆ ตรงตามภาพ สัญลกัษณ์ หรือ
เครื.องหมายที.อ่าน 

ประโยค หรือขอ้ความ  สัญลกัษณ์  เครื.องหมาย และ
ความหมายเกี.ยวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลาวา่งและ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซื(อ-ขาย และ
ลมฟ้าอากาศ  

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 

 

 

 และเป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 1,050-1,200 คาํ 
(คาํศพัทที์.เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

4.  บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื.องเล่า   

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื.องเล่า คาํถาม
เกี.ยวกบัใจความสาํคญัของเรื.อง เช่น  ใคร ทาํอะไร  ที.
ไหน  เมื.อไร อยา่งไร ทาํไม 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?           
  Yes,…is/are/can./   
   No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…           
   etc.  
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?            He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?  It is …/They are… 
   What...doing?           …is/am/are…       etc.     
- Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       
   Is/Are/Was/Were/Did…or…?             etc.     

ม. 1 

 

 

 

1. ปฏิบติัตามคาํสั.ง คาํขอร้อง 
คาํแนะนาํ และคาํชี(แจงง่ายๆ ที.ฟังและ
อ่าน 

คาํสั.ง  คาํขอร้อง คาํแนะนาํ และคาํชี(แจงในการ
ทาํอาหารและเครื.องดื.ม  การประดิษฐ์  การใชย้า/
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ
การใชอุ้ปกรณ์  
-   คาํสั.ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  



again/ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  
a/an…/ Go to the window and open it./ Take out 
the book, open on page 17 and read it./ Don’t go 
over there./ Don’t be late.     etc. 

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

-   คาํแนะนาํ เช่น You should read everyday./  
ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1  Think before you speak./  คาํศพัทที์.ใชใ้นการเล่นเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count 
the number./  Finish.        etc.  

-   คาํสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 
-   ตวัเชื.อม (connective words) เช่น First,… 

Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         
    etc. 

2. อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) สั(นๆ  ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน   
 
 

ขอ้ความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง การใช้
พจนานุกรมหลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

3. เลือก/ระบุประโยคและขอ้ความ  
ใหส้ัมพนัธ์กบัสื.อที.ไม่ใช่ความเรียง  
(non-text information) ที.อ่าน    

ประโยค หรือขอ้ความ และความหมายเกี.ยวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลา
วา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ  การซื(อ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที.ยว การบริการ สถานที. ภาษา และวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี เป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 1,400-
1,550 คาํ (คาํศพัทที์.เป็นรูปธรรมและนามธรรม) การ
ตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัสื.อที.ไม่ใช่ความ
เรียง เช่น  สัญลกัษณ์ เครื.องหมาย กราฟ แผนภูมิ 



ตาราง ภาพสัตว ์ สิ.งของ บุคคล สถานที.ต่างๆ โดยใช ้
Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 
although/ Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ 
lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little       etc. 

4.  ระบุหวัขอ้เรื.อง (topic) ใจความ
สาํคญั (main idea) และตอบคาํถาม
จากการฟังและอ่าน บทสนทนา 
นิทานและเรื.องสั(น   

บทสนทนา  นิทาน เรื.องสั(น และเรื.องจากสื.อประเภท
ต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร วทิย ุ โทรทศัน์ เวบ็
ไซด ์ 
การจบัใจความสาํคญั เช่น หวัขอ้เรื.อง ใจความสาํคญั 
รายละเอียดสนบัสนุนคาํถามเกี.ยวกบัใจความสาํคญั  

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 1 

 

 ของเรื.อง เช่น  ใคร ทาํอะไร  ที.ไหน  เมื.อไร อยา่งไร 
ทาํไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question 
-  Wh-Question   
-   Or-Question  etc.     
-  Tenses : present simple/ present continuous/  past 

simple/ future simple      etc.     
-   Simple sentence/ Compound sentence              

ม.2 1. ปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํ 
คาํชี(แจง และคาํอธิบายง่ายๆ ที.ฟังและ
อ่าน 

คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํชี(แจง และคาํอธิบาย เช่น 
การทาํอาหารและเครื.องดื.ม  การประดิษฐ ์  การใชย้า/
สลากยา การบอกทิศทาง  การใชอุ้ปกรณ์ 
-    Passive Voice ที.ใชใ้นโครงสร้างประโยคง่ายๆ 

เช่น  is/are + Past Participle 
-    คาํสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after      etc. 
-   ตวัเชื.อม (connective words) เช่น First,… 

Second,… Third,… Fourth,… Finally,…        etc. 
2. อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรองสั(นๆ 
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   

ขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง  
การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 

 - การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 

 - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื.อมโยงในขอ้ความ 



-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

3. ระบุ/เขียนประโยค  และขอ้ความ ให้
สัมพนัธ์กบัสื.อที.ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ 
ต่างๆ ที.อ่าน 
 

ประโยค หรือขอ้ความ และความหมายเกี.ยวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลา
วา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซื(อ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที.ยว การบริการ สถานที. ภาษา และวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี เป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 1,750-
1,900 คาํ 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 

 

 (คาํศพัทที์.เป็นรูปธรรมและนามธรรม) การตีความ/
ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัสื.อที.ไม่ใช่ความเรียง 
เช่น  สัญลกัษณ์  เครื.องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผงั 
ตาราง ภาพสัตว ์ สิ.งของ บุคคล สถานที.ต่างๆ โดยใช ้ 
Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast: but, 
although/ Quantity words เช่น many/ much/ a lot of/ 
lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little      etc. 

4. เลือกหวัขอ้เรื.อง  ใจความสาํคญั                
บอกรายละเอียดสนบัสนุน 
(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องที.ฟังและอ่าน  
พร้อมทั(งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง
ง่ายๆ ประกอบ 

บทสนทนา  นิทาน เรื.องสั(น และเรื.องจากสื.อประเภท
ต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร วทิย ุ โทรทศัน์ เวบ็
ไซด ์ การจบัใจความสาํคญั เช่น หวัขอ้เรื.อง ใจความ
สาํคญั รายละเอียดสนบัสนุนคาํถามเกี.ยวกบัใจความ
สาํคญัของเรื.อง เช่น  ใคร ทาํอะไร  ที.ไหน  เมื.อไร 
อยา่งไร ทาํไม ใช่หรือไม่  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question    etc.     
ประโยคที.ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  การใหเ้หตุผล 
และการยกตวัอยา่ง  เช่น I think…/ I feel…/ I 
believe… 
-   คาํสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ 

so/ before/after  
-   ตวัเชื.อม (connective words) First,… Next,…  

After,… Then,… Finally,…      etc. 



-   Tenses:  present simple/ present continuous/ 
present perfect/ past simple/ future tense     etc.     

-   Simple sentence/Compound sentence         
ม.3 1. ปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํ 

คาํชี(แจง และคาํอธิบายที.ฟังและอ่าน 
คาํขอร้อง คาํแนะนาํ  คาํชี(แจง และคาํอธิบาย ในการ
ประดิษฐ ์ การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้
อุปกรณ์  
-   Passive Voice ที.ใชใ้นโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น   

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3  is/are + past participle 
-   คาํสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after/ because      etc. 
-   ตวัเชื.อม (connective words) เช่น First,…  
Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,…      etc. 

2. อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา 
และบทร้อยกรองสั(นๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน   

ขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง การใช้
พจนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 

-   การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  
สระเสียงสั(น สระเสียงยาว สระประสม 

-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 

-  การออกเสียงเชื.อมโยงในขอ้ความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

3. ระบุและเขียนสื.อที.ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ  ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค 
และขอ้ความที.ฟังหรืออ่าน  
 

ประโยค ขอ้ความ และความหมายเกี.ยวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลา
วา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซื(อ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทาง
ท่องเที.ยว การบริการ สถานที. ภาษา และวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี เป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 1,400-
1,550 คาํ (คาํศพัท ์        ที.เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัสื.อที.ไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลกัษณ์ เครื.องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสัตว ์ สิ.งของ บุคคล สถานที.ต่างๆ  โดยใช ้



Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 
although/ Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ 
lots of/ some/ any /a few/ few/ a little/ little       etc. 

4. เลือก/ระบุหวัขอ้เรื.อง ใจความ
สาํคญั  รายละเอียดสนบัสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องที.ฟัง  

การจบัใจความสาํคญั เช่น หวัขอ้เรื.อง ใจความสาํคญั 
รายละเอียดสนบัสนุนจากสื.อสิ.งพิมพแ์ละสื.อ
อิเล็กทรอ นิกส์ เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร วทิยุ 
โทรทศัน์  เวบ็ไซด์ 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 และอ่านจากสื.อประเภทต่างๆ  พร้อม
ทั(งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

บนอินเทอร์เน็ตคาํถามเกี.ยวกบัใจความสาํคญัของเรื.อง 
เช่น  ใคร ทาํอะไร  ที.ไหน  เมื.อไร อยา่งไร ทาํไม ใช่
หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question    
    etc.     
ประโยคที.ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  การใหเ้หตุผล
และการยกตวัอยา่ง เช่น I think…/ I feel…/ I 
believe…/ I agree/disagree…/ I don’t believe…/ I 
have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    คาํสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ 

so/ before/ after     etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ someone/ anyone/ 

everyone/ one/ ones     etc. 
-   Tenses : present simple/ present continuous/ 

present perfect/ past simple/ future tense     etc. 
-   Simple sentence/ Compound sentence/ Complex 

sentence 

ม. 4-6 

 

1. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใช้
งานต่างๆ  คาํชี( แจง คาํอธิบาย และคาํ
บรรยายที.ฟังและอ่าน 

คาํแนะนาํ  คาํชี(แจง  คาํอธิบาย  คาํบรรยาย เช่น
ประกาศเตือนภยัต่างๆ  ยาและการใชย้า การใช้
อุปกรณ์และสิ.งของ  การสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต -    Modal verb : should/ ought to/ need/ 



have to/ must+ verb ที.เป็น infinitive without to เช่น 
You should have it after  meal. (Active Voice)/The 
doses must be divided. (Passive Voice) 

-   Direct/Indirect Speech 
-   คาํสันธาน (conjunction) and/ but/ or/ so/ not 

only…but also/ both…and/ as well as/ after/  
ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 4-6 

 

 because    etc. 
-   ตวัเชื.อม (connective words) เช่น First,… 
Second,… Third,… Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,…      etc. 

2. อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ
บทละครสั(น (skit) ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน   

 

ขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ 
บทละครสั(นการใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออก
เสียง เช่น 

   - การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ   
สระเสียงสั(น สระเสียงยาว สระประสม 

-   การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ.า ในประโยค 

-   การออกเสียงเชื.อมโยงในขอ้ความ 
-   การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

3. อธิบายและเขียนประโยคและ
ขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัสื.อที.ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที.อ่าน รวมทั(ง
ระบุและเขียนสื.อที.ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค 
และขอ้ความที.ฟังหรืออ่าน 

ประโยคและขอ้ความ  การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลให้
สัมพนัธ์กบัสื.อที.ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผงั 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง อกัษรยอ่ จากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื.น ดว้ยการพดูและการเขียนอธิบาย โดยใช ้
Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 
although, however, in spite of…/ Logical 
connectives เช่น  caused by/ followed by/ consist of.       
etc. 

4. จบัใจความสาํคญั  วเิคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื.องที.เป็น
สารคดีและบนัเทิงคดี พร้อมทั(งให้

เรื.องที.เป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  การจบัใจความ
สาํคญั  การสรุปความ การวเิคราะห์ความการตีความ  
การใช ้skimming/scanning/guessing/context clue 
ประโยคที.ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  การใหเ้หตุผล



เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ และการยกตวัอยา่ง เช่น  I believe…/ I agree with… 
but…/  Well, I must say…/ What do you think of 
/about…?/I think/don’t think…?/ What’s your 
opinion about…?/ In my opinion…/ 
-  if clauses 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4-6  -  so…that/such…that 
-  too to…/enough to… 
-  on the other hand,… 
-  other (s)/another/the other (s) 
- คาํสันธาน (conjunctions) because/and/so/but/  
   however/because of/due to/owing to       etc. 
-  Infinitive pronouns : some, any, someone, anyone, 

everyone, one, ones      etc. 
-  Tenses : present simple/present continuous/ 
    present perfect/past simple/future tense   etc. 
-  Simple sentence/Compound sentence/Complex  
sentence         

 

สาระที- 1  ภาษาเพื-อการสื-อสาร 

1.2    มีทกัษะการสื.อสารทางภาษาในการแลกเปลี.ยนขอ้มูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก  และความคิดเห็นอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 
 

1. พดูโตต้อบดว้ยคาํสั(นๆ ง่ายๆ ในการ
สื.อสารระหวา่งบุคคลตามแบบที.ฟัง 
 

บทสนทนาที.ใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความที.ใชแ้นะนาํตนเอง เช่น  
Hi  / Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am 
sorry.         etc. 

2. ใชค้าํสั.งง่ายๆ ตามแบบที.ฟัง คาํสั.งที.ใชใ้นหอ้งเรียน 
3. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบที.ฟัง 

คาํศัพท์ สาํนวน และประโยคที�ใช้บอกความต้องการ 

เช่น I want…/Please,…     etc. 

4. พดูขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ เกี.ยวกบั
ตนเองตามแบบที.ฟัง 

คาํศพัท ์  สาํนวน และประโยคที.ใชข้อและใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง เช่น What’s your name?/ My  



ป.2 

 

 name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.         etc. 
1. พดูโตต้อบดว้ยคาํสั(นๆ ง่ายๆ ในการ
สื.อสารระหวา่งบุคคลตามแบบที.ฟัง 

บทสนทนาที�ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  

ขอโทษ และประโยค/ข้อความที�ใช้แนะนาํตนเอง เช่น  

Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 

 

 evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am… /  Goodbye./ 
Bye./ Thank you./ I am sorry.       etc. 

 2. ใชค้าํสั.งและคาํขอร้องง่ายๆ ตามแบบ
ที.ฟัง 

คาํสั.งและคาํขอร้องที.ใชใ้นห้องเรียน 

 3. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบที.ฟัง  

คาํศัพท์ สาํนวน และประโยคที�ใช้บอกความต้องการ 

เช่น I want…/ Please,…     etc. 

 4. พดูขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ เกี.ยวกบั
ตนเองตามแบบที.ฟัง 
 

คาํศพัท ์  สาํนวน และประโยคที.ใชข้อและใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง เช่น What’s your name?/ My name 
is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.        etc. 

ป.3 
 

1. พดูโตต้อบดว้ยคาํสั(นๆ ง่ายๆ ในการ
สื.อสารระหวา่งบุคคลตามแบบที.ฟัง 
 

บทสนทนาที.ใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความที.ใชแ้นะนาํตนเอง เช่น  
Hi  / Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am sorry./ How are you? I’m fine.Thank 
you. And you?/ Nice to see you./ Nice to see you 
too./ Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ Thanks./ 
Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome.          
etc.   

 2 .ใชค้าํสั.งและคาํขอร้องง่ายๆ ตามแบบ
ที.ฟัง 

คาํสั.งและคาํขอร้องที.ใชใ้นห้องเรียน 

 3. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบที.ฟัง  

คาํศพัท ์ สาํนวน และประโยคที.ใชบ้อกความตอ้งการ 
เช่น Please,…/ May I go out?/ May I come in?   etc.  

 4. พดูขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ เกี.ยวกบั
ตนเอง และเพื.อนตามแบบที.ฟัง 
 

คาํศพัท ์  สาํนวน และประโยคที.ใชข้อและใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง และเพื.อน เช่น  
What’s your name?       My name is… 
How are you?                 I am fine. 
What time is it?              It is one o’clock. 
What is this?                   It is a/an… 
How many…are there?  There is a/an…/There are… 



Who is…?                        He/She is…              etc. 
 5.   บอกความรู้สึกของตนเองเกี.ยว กบั

สิ.งต่างๆ ใกลต้วั หรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบที.ฟัง 

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

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 

 

1. พดู/เขียนโตต้อบในการสื.อสาร 
ระหวา่ง บุคคล  
 

บทสนทนาที.ใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ การพดูแทรกอยา่งสุภาพ ประโยค/ขอ้ความที.
ใชแ้นะนาํตนเอง  เพื.อน และบุคคลใกลต้วั และ
สาํนวนการตอบรับ  เช่น  Hi/Hello/Good 
morning/Good afternoon/Good evening/I am 
sorry./How are you?/I’m fine. Thank you. And you?/ 
Hello. I am… Hello,…I am… This is my sister. Her 
name is… Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  
too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ 
Thanks./Thank you./Thank you very much./You’re 
welcome./It’s O.K.           etc.   

2 .ใชค้าํสั.ง คาํขอร้อง และคาํขออนุญาต
ง่ายๆ  

คาํสั.ง  คาํขอร้อง  และคาํขออนุญาตที.ใชใ้นหอ้งเรียน  

3.พดู/เขียนแสดงความตอ้งการของตน 
เองและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  

คาํศพัท ์ สาํนวน และประโยคที.ใชแ้สดงความตอ้งการ
และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  I 
want …/ Please…/ May…?/ I need your help./ Please 
help me./ Help me!        etc. 

4. พดู/เขียนเพื.อขอและใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเองเพื.อนและครอบครัว  
 
 

คาํศพัท ์  สาํนวน และประโยคที.ใชข้อและใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง สิ.งใกลต้วั เพื.อน และครอบครัว เช่น 
What’s your name?        My name is… 
What time is it?              It is one o’clock. 
What is this?                   It is a/an… 
How many…are there?  There is a/an…/There are… 
Where is the…?              It is in/on/under…       etc. 

5.  พดูแสดงความรู้สึกของตนเองเกี.ยว 
กบัเรื.องต่างๆ ใกลต้วั และกิจกรรม
ต่างๆ ตามแบบที.ฟัง 

คาํและประโยคที.ใชแ้สดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ 
ชอบ ไม่ชอบ รัก  ไม่รัก  เช่น  
I/You/We/They like…/He/She likes… 
I/You/We/They love…/He/She loves… 



I/You/We/They don’t like/love/feel… 
He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…       etc. 
 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.5 1. พดู/เขียนโตต้อบในการสื.อสาร         
ระหวา่งบุคคล  

บทสนทนาที.ใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย การพดูแทรกอยา่งสุภาพ ประโยค/
ขอ้ความที.ใชแ้นะนาํตนเอง  เพื.อน และบุคคลใกลต้วั 
และสาํนวนการตอบรับ  เช่น  Hi  / Hello/ Good 
morning  / Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ 
How are you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ Hello. 
I am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name 
is… /Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you  
too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ Good/Very 
good./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ 
You’re welcome./ It’s O.K.           etc. 

2. ใชค้าํสั.ง  คาํขอร้อง  คาํขออนุญาต 
และใหค้าํแนะนาํง่ายๆ  

คาํสั.ง  คาํขอร้อง  คาํแนะนาํที.มี 1-2  ขั(นตอน 

3. พดู/เขียนแสดงความตอ้งการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  

คาํศพัท ์ สาํนวน และประโยคที.ใชบ้อกความตอ้งการ  
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/      I need…/ Help 
me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…    etc. 

4. พดู/เขียนเพื.อขอและใหข้อ้มูลเกี.ยว 
กบัตนเอง เพื.อน ครอบครัว และเรื.อง
ใกลต้วั  
 
 
 

คาํศพัท ์  สาํนวน และประโยคที.ใชข้อและใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง เพื.อน ครอบครัว และเรื.องใกลต้วั เช่น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      
etc. 

5. พดู/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี.ยวกบัเรื.องต่างๆ ใกลต้วั และกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั(งใหเ้หตุผลสั(นๆ 

คาํและประโยคที.ใชแ้สดงความรู้สึก เช่น ชอบ    ไม่
ชอบ  ดีใจ  เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 



ประกอบ I/You/We/They like…/He/She likes…because… 
I/You/We/They   love…/He/She loves…because… 
 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.5 

 

 I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 
He/She doesn’t like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because…          etc. 

ป.6 

 

1. พดู/เขียนโตต้อบในการสื.อสาร
ระหวา่งบุคคล  
 

บทสนทนาที.ใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย  การพดูแทรกอยา่งสุภาพ ประโยค/
ขอ้ความที.ใชแ้นะนาํตนเอง  เพื.อน และบุคคลใกลต้วั 
และสาํนวนการตอบรับ  เช่น  Hi/ Hello/ Good 
morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am sorry. 
/How are you?/ I’m fine./ Very well./ Thank you.  And 
you?/ Hello. I am… Hello,…I am… This is my sister. 
Her name is… Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see 
you, too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Great!/ Good./ Very good. Thank you./ Thank you 
very much./ You’re welcome./ It’s O.K./ That’s O.K./ 
That’s all right./  Not at all./ Don’t worry./ Never mind./ 
Excuse me./ Excuse me, Sir./Miss./Madam.        etc. 

2. ใชค้าํสั.ง คาํขอร้อง และใหค้าํแนะนาํ  คาํสั.ง คาํขอร้อง และคาํแนะนาํที.มี ๒-๓ ขั(นตอน 
3. พดู/เขียนแสดงความตอ้งการ  ขอ 
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  

คาํศพัท ์ สาํนวน และประโยคที.ใชบ้อกความตอ้งการ 
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/ I need…/ Help 
me!/ Can/Could…?/ Yes,.../No,…    etc. 

4. พดู และเขียนเพื.อขอ  และใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง เพื.อน ครอบครัว และ
เรื.องใกลต้วั 
 

คาํศพัท ์  สาํนวน และประโยคที.ใชข้อและใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง เพื.อน ครอบครัว และเรื.องใกลต้วั เช่น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ)  
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      
etc. 



5. พดู/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี.ยวกบัเรื.องต่างๆ ใกลต้วั กิจกรรม 

คาํและประโยคที.ใชแ้สดงความรู้สึก และการให้
เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มี
ความสุข    

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 ต่างๆ พร้อมทั(งใหเ้หตุผลสั(นๆ 
ประกอบ 

เศร้า  หิว  รสชาติ  สวย  น่าเกลียด  เสียงดงั  ดี ไม่ดี  
เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She likes…because… 
I/You/We/They love…/He/She loves…because… 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 
He/She doesn’t like/love/feel…because… 

I/You/We/They feel…because…     etc. 
ม.1 1. สนทนา แลกเปลี.ยนขอ้มูลเกี.ยว กบั

ตนเอง กิจกรรม และสถาน การณ์ต่างๆ 
ในชีวติประจาํ วนั 

ภาษาที.ใชใ้นการสื.อสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน ประโยค/ขอ้ความ   ที.
ใชแ้นะนาํตนเอง  เพื.อน และบุคคลใกลต้วั และ
สาํนวนการตอบรับ  การแลกเปลี.ยนขอ้มูลเกี.ยวกบั
ตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  

2. ใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ และ 
คาํชี(แจง ตามสถานการณ์ 

คาํขอร้อง คาํแนะนาํ และคาํชี(แจง  

3.     พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

ภาษาที.ใชใ้นการแสดงความตอ้งการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  
เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/Yes,../Please do./Certainly./ Yes, 
of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some help?/ 
What can I do to help?/ Would you like any help?/ 
I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…         etc. 

4. พดู และเขียนเพื.อขอ  และใหข้อ้มูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องที.
ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

คาํศพัท ์  สาํนวน ประโยค และขอ้ความที.ใชใ้นการขอ
และใหข้อ้มูล และแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องที.ฟัง
หรืออ่าน   

5. พดูและเขียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี.ยวกบัเรื.อง

ภาษาที.ใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี



ต่างๆใกลต้วักิจกรรมต่างๆ พร้อมทั(งให้
เหตุผลสั(นๆประกอบอยา่งเหมาะสม 

ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี 
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวติประจาํวนั เช่น 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1  Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations. 
I like… because… / I love…because…/ 
I feel… because… 
I think…/ I believe…/ I agree/disagree… 
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc. 

ม.2 1. สนทนา แลกเปลี.ยนขอ้มูลเกี.ยวกบั
ตนเอง เรื.องต่างๆ ใกลต้วั  และสถาน 
การณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนัอยา่ง
เหมาะสม 

ภาษาที.ใชใ้นการสื.อสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน ประโยค/ขอ้ความ  ที.ใช้
แนะนาํตนเอง  เพื.อน และบุคคลใกลต้วั และสาํนวน
การตอบรับ  การแลกเปลี.ยนขอ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง   
เรื.องใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนั  

2. ใชค้าํขอร้องใหค้าํแนะนาํคาํชี(แจง
และคาํอธิบายตาสถานการณ์ 

คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํชี(แจง และคาํอธิบาย  

 3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  
เสนอ และให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วย เหลือใน
สถานการณ์ต่างๆอยา่งเหมาะสม 

ภาษาที.ใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need… / 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./  
Certainly./ Yes, of course./ Sure.  / Go right ahead./   
Need some help?/ What can I do to help?/  
Would you like any help?/ I’m afraid…/  
I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc. 

4. พดูและเขียนเพื.อขอและใหข้อ้ มูล
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบั
เรื.องที.ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

คาํศัพท์  สาํนวน ประโยค และข้อความที�ใช้ในการขอ

และให้ข้อมลู บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับ

เรื� องที�ฟังหรืออ่าน   

 
 
 
 

5.   พดูและเขียนแสดงความรู้สึกและ
ความ คิดเห็นของตนเองเกี.ยวกบัเรื.อง
ต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อม
ทั(งใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง เหมาะสม 

ภาษาที.ใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มี
ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี 
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน



 
ม.2 

ชีวติประจาํวนั เช่น   
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on… / I 
like…because…/ I love…because…/ I feel… 
because…/ I think…/ I believe…/ I agree/ disagree…/ 
I’m afraid I don’t like…/ I don’t believe…/ I have no 
idea…/ Oh no!          etc. 

 1. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกี.ยว 
กบัตนเอง  เรื.องต่างๆใกลต้วั 
สถานการณ์  ข่าว  เรื.องที.อยูใ่นความ
สนใจของสังคมและสื.อสารอยา่ง
ต่อเนื.องและเหมาะสม  

ภาษาที.ใชใ้นการสื.อสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน  การแลกเปลี.ยนขอ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง  เรื.องใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจาํวนั การสนทนา/เขียนขอ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง
และบุคคลใกลต้วั  สถานการณ์  ข่าว เรื.องที.อยูใ่นความ
สนใจในชีวิตประจาํวนั    

2. ใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ คาํชี(แจง 
และคาํอธิบายอยา่งเหมาะสม 

คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํชี(แจง  คาํอธิบาย ที.มีขั(นตอน
ซบัซอ้น 

 3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ 
เสนอ และใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับแล
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถาน 
การณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  

ภาษาที.ใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some 
help?/ What can I do to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…         
etc. 

4. พดูและเขียนเพื.อขอและใหข้อ้ มูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องที.ฟังหรืออ่านอยา่ง
เหมาะสม 

คาํศพัท ์  สาํนวน ประโยค และขอ้ความที.ใชใ้นการขอ
และใหข้อ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องที.ฟังหรืออ่าน   

5. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี.ยว กบัเรื.อง
ต่างๆกิจกรรมประสบ การณ์ และข่าว/
เหตุการณ์พร้อมทั(งใหเ้หตุผลประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

ภาษาที.ใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ใหเ้หตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ          
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี  
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวติประจาํวนั เช่น  



Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 
ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3  on... / I like…because…/ I love… because… / 
 I feel… because…I think…/ I believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like…   I 
don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc 

ม.4-6 1. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกี.ยว 
กบัตนเองและเรื.องต่าง ๆ     ใกลต้วั 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว / 
เหตุการณ์ ประเด็นที.อยูใ่นความสนใจ
ของสังคม และสื.อสาร อยา่งต่อเนื.อง
และเหมาะสม 

ภาษาที.ใชใ้นการสื.อสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน  การแลกเปลี.ยนขอ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง  เรื.องใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจาํวนั การสนทนา/เขียนขอ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง
และบุคคลใกลต้วั  ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ 
ข่าวเหตุการณ์   

 

สาระที- 1  ภาษาเพื-อการสื-อสาร  
มาตรฐาน ต 1.3  นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื.องต่างๆ โดยการพดูและ
การเขียน 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. พดูใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเองและ
เรื.องใกลต้วั 

คาํและประโยคที.ใชใ้นการพูดใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง 
บุคคลใกลต้วั และเรื.องใกลต้วั เช่น  บอกชื.อ  อาย ุ
รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ.งต่างๆ จาํนวน 1-20  สี  ขนาด  
สถานที.อยูข่องสิ.งของ  

ป.2 1. พดูใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเองและ
เรื.องใกลต้วั 

คาํและประโยคที.ใชใ้นการพูดใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง 
บุคคลใกลต้วั และเรื.องใกลต้วั เช่น  บอกชื.อ  อาย ุ
รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ.งต่างๆ จาํนวน 1-30  สี  ขนาด  
สถานที.อยูข่องสิ.งของ  

ป.3 1. พดูใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเองและ
เรื.องใกลต้วั 

คาํและประโยคที.ใชใ้นการพูดใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง 
บุคคลใกลต้วั และเรื.องใกลต้วั เช่น  บอกชื.อ  อาย ุ
รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ.งต่างๆ จาํนวน 1-50  สี  ขนาด  
สถานที.อยูข่องสิ.งของ  

 2. จดัหมวดหมู่คาํตามประเภทของ
บุคคล สัตว ์และสิ.งของ ตามที.ฟัง หรือ

คาํ กลุ่มคาํที.มีความหมายเกี.ยวกบับุคคล  สัตว ์  และ
สิ.งของ  เช่น การระบุ/เชื.อมโยงความสัมพนัธ์ของภาพ



อ่าน  กบัคาํ หรือกลุ่มคาํ โดยใชภ้าพ แผนภูมิ แผนภาพ 
แผนผงั  

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 1. พดู/เขียนใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง
และเรื.องใกลต้วั 
 

ประโยคและขอ้ความที.ใชใ้นการพดูใหข้อ้มูลเกี.ยวกบั
ตนเอง บุคคล สัตว ์ และเรื.องใกลต้วั  เช่น ชื.อ  อายุ  
รูปร่าง  สี  ขนาด รูปทรง สิ.งต่างๆ จาํนวน 1-100 วนั 
เดือน ปี ฤดูกาล ที.อยูข่องสิ.งต่างๆ เครื.องหมายวรรค
ตอน 

 2. พดู/วาดภาพแสดงความสัมพนัธ์
ของสิ.งต่างๆ ใกลต้วัตามที.ฟังหรืออ่าน  

คาํ กลุ่มคาํที.มีความหมายสัมพนัธ์ของสิ.งต่างๆ   ใกล้
ตวั เช่น การระบุ/เชื.อมโยงความสัมพนัธ์ของภาพกบั
คาํ หรือกลุ่มคาํ โดยใชภ้าพ  แผนภูมิ  แผนภาพ   
แผนผงั  

 3. พดูแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี.ยวกบั
เรื.องต่างๆ ใกลต้วั 

ประโยคที.ใชใ้นการแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.อง
ต่างๆ ใกลต้วั 

ป.5 1. พดู/เขียนใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง
และเรื.องใกลต้วั 
 

ประโยคและขอ้ความที.ใชใ้นการใหข้อ้มูลเกี.ยวกบั
บุคคล สัตว ์ สถานที. และกิจกรรมต่างๆ เช่น ขอ้มูล
ส่วนบุคคล  เรื.องต่างๆ ใกลต้วั จาํนวน 1-500 ลาํดบัที.  
วนั เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  สภาพดินฟ้าอากาศ  
อารมณ์ ความรู้สึก  สี  ขนาด รูปทรง  ที.อยูข่องสิ.ง
ต่างๆ  เครื.องหมายวรรคตอน 

 2. เขียนภาพ แผนผงั  และแผนภูมิ 
แสดงขอ้มูลต่างๆ ตามที.ฟังหรืออ่าน  

คาํ กลุ่มคาํ ประโยคที.แสดงขอ้มูลและความหมายของ
เรื.องต่างๆ  ภาพ  แผนผงั  แผนภูมิ  ตาราง  

 3. พดูแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.อง 
ต่างๆ ใกลต้วั 

ประโยคที.ใชใ้นการพดูแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบั
กิจกรรมหรือเรื.องต่างๆ ใกลต้วั 

ป.6 1. พดู/เขียนใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง 
เพื.อน และสิ.งแวดลอ้มใกลต้วั  
 

ประโยคและขอ้ความที.ใชใ้นการใหข้อ้มูลเกี.ยวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจาํวนั  เพื.อน สิ.งแวดลอ้มใกลต้วั  
เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล เรียกสิ.งต่างๆ จาํนวน 1-1,000 
ลาํดบัที. วนั เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรมที.ทาํ  สี  
ขนาด รูปทรง  ที.อยูข่องสิ.งต่างๆ  ทิศทางง่ายๆ สภาพ
ดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก เครื.องหมายวรรค
ตอน 

 2. เขียนภาพ  แผนผงั  แผนภูมิ และ
ตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ที.ฟังหรืออ่าน  

คาํ กลุ่มคาํ และประโยคที.มีความหมายสัมพนัธ์กบั
ภาพ  แผนผงั  แผนภูมิ  และตาราง  



 3. พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี.ยวกบั เรื.องต่างๆ ใกลต้วั 
 

ประโยคที.ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. พดูและเขียนบรรยายเกี.ยวกบัตนเอง    
กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ และ
สิ.ง แวดลอ้ม   ใกลต้วั 

ประโยคและขอ้ความที.ใชใ้นการบรรยายเกี.ยวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์  สิ.งแวดลอ้ม 
ใกลต้วั เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนงัสือ การ
ท่องเที.ยว      

 2. พดู/เขียน สรุปใจความสาํคญั/แก่น 
สาระ (theme) ที.ไดจ้ากการวเิคราะห์
เรื.อง/เหตุการณ์ที.อยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

การจบัใจความสาํคญั/แก่นสาระ การวเิคราะห์ความ
เรื.อง/เหตุการณ์ที.อยูใ่นความสนใจ เช่น ประสบการณ์ 
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
 

ม.1 3. พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี.ยวกบักิจกรรมหรือเรื.องต่างๆ   ใกล้
ตวัพร้อมทั(งใหเ้หตุผลสั(นๆ ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประกอบ
เกี.ยวกบักิจกรรมหรือเรื.องต่าง  ๆใกลต้วั 
 

ม.2 1. พดูและเขียนบรรยายเกี.ยวกบัตนเอง
กิจวตัรประจาํวนั ประสบ การณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์  ที.อยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

การบรรยายขอ้มูลเกี.ยวกบัตนเองกิจวตัรประจาํ วนั 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ที.อยูใ่นความสนใจของ
สังคม เช่นการเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนงัสือ การ
ท่องเที.ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

 2. พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั /
แก่นสาระหวัขอ้เรื.อง(topic) ที.ไดจ้าก
การวิเคราะห์เรื.อง/ข่าว/เหตุ การณ์ที.อยู่
ในความสนใจของสังคม 

การจบัใจความสาํคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เรื.อง การ
วเิคราะห์เรื.อง/ข่าว/เหตุการณ์ที.อยูใ่นความสนใจเช่น 
ประสบการณ์  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง  

 3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี.ยว กบักิจกรรม เรื.องต่างๆ ใกลต้วั 
และประสบการณ์  พร้อมทั(งให้
เหตุผลสั(นๆ ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประกอบ
เกี.ยวกบักิจกรรม  เรื.องต่าง  ๆใกลต้วั และประสบการณ์ 
 

ม.3 1. พดูและเขียนบรรยายเกี.ยวกบัตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เรื.อง/ 
ประเด็นต่างๆ     ที.อยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

การบรรยายเกี.ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/ประเด็นที.อยูใ่นความสนใจของสังคม เช่น 
การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเที.ยว 



การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
 2. พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั /

แก่นสาระ  หวัขอ้เรื.องที.ไดจ้ากการ
วเิคราะห์เรื.อง/ข่าว/เหตุ การณ์/ 

การจบัใจความสาํคญั/แก่นสาระหวัขอ้เรื.อง  การ
วเิคราะห์เรื.อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที.อยูใ่น
ความสนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
สถานการณ์  

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 สถานการณ์ที.อยูใ่นความสนใจของ
สังคม 

ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง 

3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี.ยว กบักิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อมทั(งใหเ้หตุผล
ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประ กอบ
เกี.ยวกบักิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ 

ม.4-6 1. พดูและเขียนนาํเสนอขอ้มูลเกี.ยวกบั
ตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื.องและประเด็นต่างๆ ตามความ
สนใจของสังคม 

การนาํเสนอขอ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ เรื.องและประเด็นที.อยูใ่นความสนใจของ
สังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เล่นกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง  การ
เลี(ยงสัตวก์ารอ่านหนงัสือ การท่องเที.ยว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

 2. พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั/
แก่นสาระที.ไดจ้ากการวิเคราะห์เรื.อง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

การจบัใจความสาํคญั/แก่นสาระ การวิเคราะห์เรื.อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 

 3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี.ยวกบักิจกรรม ประสบการณ์  และ 
เหตุการณ์ ทั(งในทอ้งถิ.น  สังคม  และ
โลก  พร้อมทั(งใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นการให้เหตุผลประกอบและยกตวั 
อยา่งเกี.ยวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ใน
ทอ้งถิ.น  สังคม  และโลก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สาระที- 2  ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบักาลเทศะ  

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 
 

1. พดูและทาํท่าประกอบ ตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การใชสี้หนา้ท่าทาง
ประกอบการพดูขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ 
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 2. บอกชื.อและคาํศพัทเ์กี.ยวกบัเทศกาล 
สาํคญัของเจา้ของภาษา   

คาํศพัทเ์กี.ยวกบัเทศกาลสาํคญัของเจา้ของภาษา เช่น 
วนัคริสตม์าส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์   

 3.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ    
วฒันธรรมที.เหมาะกบัวยั   

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทางวนั
คริสตม์าส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์    

ป.2 
 

1. พดูและทาํท่าประกอบ ตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เช่น การใชสี้หนา้ท่าทาง
ประกอบการพดูขณะแนะนาํตนเอง   การสัมผสัมือ 
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 2. บอกชื.อและคาํศพัทเ์กี.ยวกบัเทศกาล
สาํคญัของเจา้ของภาษา 

คาํศพัทเ์กี.ยวกบัเทศกาลสาํคญัของเจา้ของภาษา เช่น 
วนัคริสตม์าส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์    

 3.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
วฒันธรรมที.เหมาะกบัวยั   

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วนั
คริสตม์าส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์      

ป.3 
 

1. พดูและทาํท่าประกอบ ตามมารยาท
สังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา    

มารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เช่น  
การขอบคุณ ขอโทษการใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ การ
พดูขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     



 2. บอกชื.อและคาํศพัทง่์ายๆ เกี.ยว กบั
เทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง และชีวติ
ความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา     

คาํศพัทเ์กี.ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนัคริสตม์าส  วนัขึ(น
ปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  เครื.องแต่งกาย  อาหาร  
เครื.องดื.ม   
 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.3 

 

3.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ     
วฒันธรรมที.เหมาะกบัวยั   

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบท่าทาง วนั
คริสตม์าส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  

ป.4 
 

1. พดูและทาํท่าประกอบอยา่งสุภาพ
ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา     

มารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  
การขอบคุณ ขอโทษ  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ 
การพดูขณะแนะนาํตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ 
การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. ตอบคาํถามเกี.ยวกบัเทศกาล/วนั
สาํคญั/ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ง่ายๆ ของเจา้ของภาษา       

คาํศพัทแ์ละขอ้มูลเกี.ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/งาน
ฉลอง และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนั
คริสตม์าส  วนัขึ(นปีใหม่  วนัวาเลนไทน์  เครื.องแต่ง
กาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื.องดื.ม     

 3. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ       
วฒันธรรมที.เหมาะกบัวยั   

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น  การเล่นเกม
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง บทบาท
สมมุติ วนัคริสตม์าส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์      

ป.5 
 

1. ใชถ้อ้ยคาํ นํ( าเสียง และกิริยาท่าทาง
อยา่งสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ    
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   

การใชถ้อ้ยคาํ นํ(าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการ
พดูขณะแนะนาํตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. ตอบคาํถาม/บอกความสาํคญัของ
เทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลองและชีวติ
ความเป็นอยูง่่ายๆ ของเจา้ของภาษา   
 

ขอ้มูลและความสาํคญัของเทศกาล/วนัสาํคญั/งาน
ฉลองและชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  เช่น วนั
คริสต ์ มาส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  เครื.องแต่ง
กาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื.องดื.ม     
 
 



 
 
 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.5 

 

3.   เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ      
วฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัขึ(นปีใหม่  วนัวา
เลนไทน์     

ป.6 
 

1. ใชถ้อ้ยคาํ นํ( าเสียง และกิริยาท่าทาง
อยา่งสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
 

การใชถ้อ้ยคาํ นํ(าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เช่น  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบการ
พดูขณะแนะนาํตนเอง การสัมผสัมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ    การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. ใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/
งานฉลอง/ชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษา    

ขอ้มูลและความสาํคญัของเทศกาล/วนัสาํคญั/งาน
ฉลองและชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  เช่น วนั
คริสต ์ มาส วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ เครื.องแต่ง
กายตามฤดูกาล  อาหาร  เครื.องดื.ม   

 3.    เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ      
วฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัขึ(นปีใหม่  วนัวา
เลนไทน์     

ม.1 1.  ใชภ้าษา  นํ(าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

การใชภ้าษา นํ(าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบ   การพดูขณะแนะนาํตนเอง  การ
สัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    

2. บรรยายเกี.ยวกบัเทศกาล วนัสาํคญั 
ชีวติความเป็นอยู ่ และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของเทศกาล วนัสาํคญั 
ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา 
 
 



ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 3.     เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษา
และวฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัขึ(นปีใหม่  วนัวา
เลนไทน์     

ม.2 1. ใชภ้าษา นํ(าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

การใชภ้าษา นํ(าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบ การพดูขณะแนะนาํตนเอง  การ
สัมผสัมือ  การโบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

 2. อธิบายเกี.ยวกบัเทศกาล วนัสาํคญั  
ชีวติความเป็นอยู ่ และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของเทศกาล วนัสาํคญั  
ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา 

 3. เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัขึ(นปีใหม่  วนัวา
เลนไทน์     

ม.3 1. เลือกใชภ้าษา  นํ( าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม   และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

การเลือกใชภ้าษา นํ(าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้
สีหนา้ท่าทางประกอบ  การพดู ขณะแนะนาํตนเอง  
การสัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความ รู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

2. อธิบายเกี.ยวกบัชีวิตความเป็นอยู ่   
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจา้ของภาษา 
 

ชีวติความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจา้ของภาษา  
 
 
 
 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



ม.3 3. เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัขึ(นปีใหม่  วนัวา
เลนไทน์     

ม.4-6 1. เลือกใชภ้าษา นํ(าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  
โอกาส และสถานที.  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   

การเลือกใชภ้าษา  นํ(าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา  ระดบัของภาษา  มารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ ขอ
โทษ  การชมเชย  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ การ
พดูขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ การ
แสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. อธิบาย/อภิปรายวถีิชีวิต ความคิด  
ความเชื.อ  และที.มาของขนบธรรม 
เนียม และประเพณีของเจา้ของภาษา 

วถีิชีวติ  ความคิด  ความเชื.อ และที.มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจา้ของภาษา  

 3. เขา้ร่วม แนะนาํ และจดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน/เรื.องจากภาพยนตร์ 
บทบาทสมมุติ  ละครสั(น  วนัขอบคุณพระเจา้ วนั
คริสตม์าส  วนัขึ(นปีใหม่  วนัวาเลนไทน์      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที- 2  ภาษาและวฒันธรรม  

มาตรฐาน ต 2.2   เขา้ใจความเหมือน  และความแตกต่างระหวา่งภาษา     และวฒันธรรมของเจา้ของ  

                             ภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  



ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1.ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.2 1.ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.3 1. บอกความแตกต่างของเสียงตวั 
อกัษร คาํ กลุ่มคาํ และประโยคง่ายๆ 
ของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร คาํ กลุ่มคาํ และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
   

ป.4 1. บอกความแตกต่างของเสียงตวั 
อกัษร คาํ  กลุ่มคาํ  ประโยค และ
ขอ้ความของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร คาํ กลุ่มคาํ และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
   

 2.  บอกความเหมือน/ความแตก ต่าง
ระหวา่งเทศกาลและงานฉลอง ตาม 
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของ
ไทย  

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล  และงาน 
ฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั   ของไทย 

ป.5 1.  บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใชเ้ครื.องหมายวรรคตอน  
และการลาํดบัคาํ (order) ตาม
โครงสร้างประโยค ของภาษา 
ต่างประเทศ และภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทยการ
ใชเ้ครื.อง หมายวรรคตอนและการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 2.    บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหวา่งเทศกาลและงานฉลอง ของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาลและงาน
ฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย 
 
 
 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



ป.6 1.    บอกความเหมือน/ความแตก ต่าง
ระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใชเ้ครื.องหมายวรรคตอน  
และการลาํดบัคาํตามโครงสร้าง
ประโยค ของภาษาต่าง ประเทศและ
ภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทยการ
ใชเ้ครื.อง หมายวรรคตอนและการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 2.    เปรียบเทียบความเหมือน/ความ 
แตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลอง
และประเพณีของเจา้ของภาษากบัของ
ไทย   

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่ง
เทศกาล  งานฉลอง และประเพณีของเจา้ของภาษากบั
ของไทย 

ม.1 1. บอกความเหมือนและความแตก ต่าง
ระหวา่งการออกเสียงประโยค ชนิด
ต่างๆ การใชเ้ครื.องหมายวรรคตอน
และการลาํดบัคาํตามโครง สร้าง
ประโยคของภาษาต่างประ เทศ และ
ภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทยการ
ใชเ้ครื.อง หมายวรรคตอนและการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 2.  เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาล    งานฉลอง
วนัสาํคญั และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาลงาน
ฉลอง  วนัสาํคญั และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของ
ภาษากบัของไทย 

ม.2 1. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ
ลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจา้ของภาษากบัของไทย  การใชเ้ครื.องหมายวรรค
ตอนและการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติ
ความเป็น อยูแ่ละวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย   

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม
ของเจา้ ของภาษากบัของไทย 
 
 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



ม.3 1. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการ
ลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่าง ประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ 
เจา้ของภาษากบัของไทย  การใชเ้ครื.องหมายวรรค
ตอนและการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่าง ประเทศและภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติ
ความเป็น อยูแ่ละวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย และนาํไปใช้
อยา่งเหมาะสม 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษากบัของไทยการนาํวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาไปใช ้

ม.4-6 1.   อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ 
สาํนวน  คาํพงัเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
โครง สร้างประโยค ขอ้ความ สาํนวน คาํพงัเพย 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 2. วเิคราะห์/อภิปราย ความเหมือน
และความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ 
ความเชื.อและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทยและนาํไปใชอ้ยา่งมี
เหตุผล 

การวเิคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเชื.อและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย  การนาํวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาไปใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที- 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื-น 

มาตรฐาน ต 3.1   ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื.อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น     และเป็นพื(นฐาน
ในการพฒันา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 



ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. บอกคาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื.น 

คาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น 

ป.2 1. บอกคาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื.น 

คาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น 

ป.3 1. บอกคาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื.น 

คาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น 

ป.4 1. คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์.เกี.ยว ขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.นและ 
นาํเสนอดว้ยการพดู / การเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม และการนาํเสนอ คาํศพัทที์.
เกี.ยว ขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น 

ป.5 1. คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์.เกี.ยว ขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น และ
นาํเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม และการนาํเสนอคาํศพัทที์.
เกี.ยว ขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น 

ป.6 1. คน้ควา้  รวบรวมคาํศพัทที์.เกี.ยว 
ขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.นจาก
แหล่งเรียนรู้ และนาํเสนอดว้ยการพดู/
การเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม และการนาํเสนอคาํศพัทที์.
เกี.ยว ขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น 

ม.1 1. คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล /
ขอ้เทจ็จริงที.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื.นจากแหล่งเรียนรู้ และ
นาํเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการนาํเสนอ
ขอ้ มูล/ขอ้เทจ็จริงที.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อื.น 

ม.2 1. คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ 
ขอ้เทจ็จริงที.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื.นจากแหล่งเรียนรู้ และ
นาํเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการนาํเสนอ
ขอ้ มูล/ขอ้เทจ็จริงที.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อื.น 
 
 
 

 
ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1.   คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ขอ้ 
เทจ็จริงที.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระ การ
เรียนรู้อื.นจากแหล่งเรียนรู้ และ
นาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการนาํเสนอ
ขอ้ มูล/ขอ้เทจ็จริงที.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อื.น 



ม.4-6 1. คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และ
แสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัขอ้มูลที.
เกี.ยว ขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนาํเสนอ
ดว้ยการพดูและการเขียน 

การคน้ควา้/การสืบคน้ การบนัทึก การสรุป  การแสดง
ความคิดเห็น และนาํเสนอขอ้มูลที.เกี.ยวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื.นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที- 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั(งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที.เกิด 
ขึ(นในหอ้งเรียน 

การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที.
เกิดขึ(นในห้องเรียน 

ป.2 1. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที.เกิด 
ขึ(นในหอ้งเรียน 

การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที.
เกิดขึ(นในห้องเรียน 



ป.3 1. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที.เกิด 
ขึ(นในหอ้งเรียน 

การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที.
เกิดขึ(นในห้องเรียน 

ป.4 1. ฟังและพดู/อ่านในสถานการณ์ที.
เกิดขึ(นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

การใชภ้าษาในการฟังและพดู/อ่านในสถานการณ์ที.
เกิด ขึ(นในห้องเรียน 

ป.5 1. ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถาน 
การณ์ต่างๆ ที.เกิดขึ(นในหอ้งเรียนและ
สถาน ศึกษา 

การใชภ้าษาในการฟัง พดู และอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ ที.เกิดขึ(นในหอ้งเรียน 

ป.6 1. ใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ที.เกิดขึ(นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

การใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์ต่างๆที.เกิดขึ(นใน
หอ้ง เรียนและสถานศึกษา 

ม.1 1.  ใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาํลองที.เกิดขึ(นใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา  

การใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จาํลองที.เกิดขึ(นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

ม.2 1.  ใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาํลองที.เกิดขึ(นใน
หอ้งเรียน สถานศึกษา และชุมชน  

การใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จาํลองที.เกิดขึ(นในหอ้งเรียน สถานศึกษา  และชุมชน 

ม.3 1.  ใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาํลองที.เกิดขึ(นใน
หอ้งเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

การใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จาํลองที.เกิดขึ(นในหอ้งเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 

ม.4-6 1.   ใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาํลองที.เกิดขึ(นใน
หอ้งเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  

การใชภ้าษาสื.อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จาํลองเสมือนจริงที.เกิดขึ(นในหอ้งเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน  และสังคม 

สาระที- 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต 4.2   ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครื.องมือพื(นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และ  การ
แลกเปลี.ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื.อรวบรวม
คาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งใกลต้วั 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมคาํศพัทที์.เกี.ยว 
ขอ้งใกลต้วั จากสื.อต่างๆ   

ป.2 1. ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื.อรวบรวมคาํ 
ศพัทที์.เกี.ยวขอ้งใกลต้วั 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมคาํศพัทที์.เกี.ยว 
ขอ้งใกลต้วั จากสื.อต่างๆ   

ป.3 1. ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื.อรวบรวมคาํ 
ศพัทที์.เกี.ยวขอ้งใกลต้วั 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมคาํศพัทที์.เกี.ยว 
ขอ้งใกลต้วั จากสื.อต่างๆ   



ป.4 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้
และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และการรวบรวม
คาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งใกลต้วั จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

ป.5 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้
และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และการรวบรวม
คาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งใกลต้วั จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

ป.6 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้
และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และการรวบรวม
คาํศพัทที์.เกี.ยวขอ้งใกลต้วั จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

ม.1 1.  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากสื.อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

ม.2 1.   ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบ คน้/
คน้ควา้ รวบรวมและสรุปความรู้ /ขอ้มูล
ต่างๆ จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 2. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 
ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน เช่น การทาํ
หนงัสือเล่มเล็กแนะนาํโรงเรียน  การทาํแผน่ปลิว ป้าย
คาํขวญั คาํเชิญชวนแนะนาํโรงเรียน  การนาํเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ   
  

ชั>น ตัวชี>วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1.   ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ขอ้มูล
ต่างๆ จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 



 2. เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าว 
สารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิ.น 
เป็นภาษาต่างประเทศ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน 
และทอ้งถิ.น เช่น การทาํหนงัสือเล่มเล็กแนะนาํ
โรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิ.น การทาํแผน่ปลิว  ป้ายคาํ
ขวญั   คาํเชิญชวนแนะนาํ   โรงเรียนและสถานที.
สาํคญัในชุมชนและทอ้งถิ.น การนาํเสนอขอ้มูล
ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิ.น    เป็น
ภาษาองักฤษ     

ม.4-6 1.   ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากสื.อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากสื.อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 2. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  ข่าว 
สารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถิ.น/
ประเทศชาติเป็นภาษา ต่างประเทศ  

การใชภ้าษาองักฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิ.น/
ประเทศชาติ  เช่น  การทาํหนงัสือเล่มเล็กแนะนาํ
โรงเรียน ชุมชน ทอ้ง  ถิ.น/ประเทศชาติ  การทาํแผน่
ปลิว ป้ายคาํขวญั  คาํเชิญชวนแนะนาํโรงเรียน สถานที.
สาํคญัในชุมชนและทอ้ง ถิ.น/ประเทศชาติ  การนาํเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน  ทอ้งถิ.น/ประเทศชาติ
เป็นภาษาองักฤษ     

 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพื>นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวชิาพื>นฐาน 
 อ11101  ภาษาต่างประเทศ   เวลา  40  ชั.วโมง  จาํนวน  1.00  หน่วยกิต 



 อ12101  ภาษาต่างประเทศ   เวลา  40  ชั.วโมง  จาํนวน  1.00  หน่วยกิต 
 อ13101  ภาษาต่างประเทศ   เวลา  40  ชั.วโมง  จาํนวน  1.00  หน่วยกิต 
 อ14101  ภาษาต่างประเทศ   เวลา  80  ชั.วโมง  จาํนวน  2.00  หน่วยกิต 
 อ15101  ภาษาต่างประเทศ   เวลา  80  ชั.วโมง  จาํนวน  2.00  หน่วยกิต 
 อ16101  ภาษาต่างประเทศ   เวลา  80  ชั.วโมง  จาํนวน  2.00  หน่วยกิต 

  

คาํอธิบายรายวชิาพื>นฐานคาํอธิบายรายวชิาพื>นฐาน  
ออ16101  16101  ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ต่างประเทศ    

ชั>นประถมศึกษาปีที-  ชั>นประถมศึกษาปีที-  66                                                                                      เวลา  เวลา  8080    ชั-วโมง  จํานวนชั-วโมง  จํานวน    22..00  หน่วยหน่วย

กติกติ  

**************************************************************

**************************** 

ปฏิบติัตาม ใชค้าํสั.ง  คาํขอร้อง  และคาํแนะนาํง่าย ๆ ที.ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงประโยค  ขอ้ความ  
และบทกลอนสั(นๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  เลือก ระบุประโยค ขอ้ความสั(นๆ ตรงตามภาพ สัญลกัษณ์หรือ
เครื.องหมายอ่าน  บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  และนิทานง่าย ๆ หรือ
เรื.องสั(น ๆ พดู เขียนโตต้อบในการสื.อสารระหวา่งบุคคล  พดู เขียน เพื.อขอและใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง  
เพื.อน ครอบครัวและเรื.องใกลต้วั  แสดงความรู้สึกของตนเองเกี.ยวกบัเรื.องต่าง ๆ ใกลต้วัและกิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั(งใหเ้หตุผลสั(น ๆ ประกอบ  แสดงความตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  ใชค้าํสั.ง  คาํขอร้อง คาํขออนุญาต และใหค้าํแนะนาํง่าย ๆ  พดู เขียนพดู/
เขียนใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเองและเรื.องใกลต้วั  พดูแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบัเรื.องต่าง ๆ ใกลต้วั เขียนภาพ  
แผนผงัและแผนภูมิ  และตารางแสดงขอ้มูลต่าง ๆ ตามที.ฟังหรืออ่าน  พดูถอ้ยคาํ  นํ(าเสียง  และกริยาท่าทาง
อยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม  และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัเทศกาล วนัสาํคญั งาน
ฉลองและชีวติความเป็นอยูง่่าย ๆ ของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ  
บอกความเหมือนความแตกต่าง/เปรียบเทียบระหวา่งเทศกาลและงานฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย 
บอกความเหมือนความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ใชเ้ครื.องหมายวรรคตอน  และ
ลาํดบัคาํ (order) ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ  และภาษาไทย  คน้ควา้  รวบรวมคาํศพัทที์.
เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื.น  นาํเสนอดว้ยการพดู/เขียน  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ฟัง  พดู  อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที.เกิดขึ(นในห้องเรียนและสถานศึกษา  
                โดยใชก้ระบวนการทกัษะทางภาษา การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน การเขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษา
และ วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  และการคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง การระดมความคิด การแกปั้ญหา บทบาท
สมมติ 



เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม ใหมี้ความรัก
ชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ซื.อสัตยสุ์จริต มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมั.นในการทาํงาน  รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ และ มีทศันคติที.ดีต่อภาษาต่างประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี>วดัรหัสตัวชี>วดั    
ต 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
ต 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ต 1.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ต 2.2  ป.6/1, ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.1  ป.6/1 
ต 4.2  ป.6/1 
รวม 20 ตัวชี>วดั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวชิาโครงสร้างรายวชิา  
ออ16101  16101  ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ                                                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  ชั>นประถมศึกษาปีที-  ภาษาต่างประเทศ  ชั>นประถมศึกษาปีที-  66                                                                                                                      เวลา  เวลา  8080    ชั-วโมง  ชั-วโมง  

จํานวน  จํานวน  22..00  หน่วยกติหน่วยกติ  

  

หน่วยที- 
ชื-อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี>วดั 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

นํ>าหนัก

คะแนน 

1 My self and My 
house 
(บูรณาการ
ทอ้งถิ.นของเรา) 

ต 1.2  ป.6/1, ป.6/4   
ต 1.3  ป.6/1, ป.6/3 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.2  ป.6/1 
  

ทอ้งถิ.นของเราเป็นการ
นาํเอาความหลากหลาย
ทางภูมิปัญญาทอ้งถิ.นมา
บูรณาการ โดยการ 
พดู การเขียน 
คาํศพัท ์สาํนวนภาษา 
ขอ้ความ ประโยคขอ
และใหข้อ้มูลเกี.ยวกบั
ตนเอง เพื.อครอบครัว  
เรื.องใกลต้วั ทอ้งถิ.นช่วย
ใหน้กัเรียนสื.อสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

10 6 

2 My fable 
(บูรณาการ 
สวน
พฤกษศาสตร์

ต 1.1  ป.6/2, ป.6/4   
ต 3.1  ป.6/1 
 
 

การเรียนรู้ประโยชน์ของ
พืชสวนพฤกษศาสตร์
และการฟัง การอ่านออก
เสียง บทสนทนา นิทาน

8 6 



โรงเรียน) ง่าย ๆ และเรื.องที.เล่า 
ขอ้ความ  และบทกลอน
สั(น ถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่านบอกใจความสาํคญั 
และตอบคาํถามช่วยให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษ 

3 Food  and  
Drinks 
(บูรณาการขา้ว
ไทย) 

ต 1.1  ป.6/3  
ต 1.2  ป.6/4  
ต 1.3  ป.6/1 
ต 3.1  ป.6/1 
 

ขา้วเป็นอาหารหลกัของ
คนไทยซึ.งมีความสาํคญั
มาก อาหารและ
เครื.องดื.มมีหลายชนิดทั(ง
ของไทยและต่างชาติ
ช่วยใหผู้เ้รียนได ้ทราบ
คาํศพัทที์.เกี.ยวกบัขา้ว 
ชื.อ ชนิดของอาหาร
เครื.องดื.มและบอก
ขั(นตอนการทาํอาหาร,
ส่วนผสมได ้

10 6 

4 Languages    in  
Classroom 
(บูรณาการ
หอ้งเรียนสีขาว) 

ต 1.1  ป.6/1  
ต 1.2  ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1 
 

หอ้งเรียนสีขาวเป็นหวัใจ
สาํคญัที.จะช่วยพฒันา
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ ฟัง 
/ใช ้คาํสั.ง /อ่าน คาํ
ขอร้อง  ขออนุญาต ให้
คาํแนะนาํและปฏิบติัที.
ใชใ้นหอ้งเรียนและ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

10 6 

5 Daily  routine ต 1.3  ป.6/1 , ป.6/2  
ต 2.2  ป.6/1 
   
 

การฝึกสนทนาเกี.ยว กบั
กิจวตัรประ จาํวนัของ
ตนเอง  เป็นการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ มีทกัษะในการ
ฟัง-พดู และถาม-ตอบ 
เพื.อการสื.อสาร ช่วยให้

10 6 



นกัเรียนสามารถจดจาํ
และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  ช่วยใหก้าร 
สื.อสารในชีวติ ประ จาํ
วนัมีประสิทธิภาพ 

6 Culture  & 
Festivals 

ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2,   ป.
6/3 
ต 2.2  ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1 
 

 เทศกาลและประเพณี
วฒันธรรมของไทย และ
ของเจา้ของภาษา มีความ
หลากหลายช่วยให้
ผูเ้รียนทราบเทศกาลและ
ประเพณีวฒันธรรมทั(ง
ของไทยและ
ต่างประเทศ 

10 6 

7 My  School
(บูรณาการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง) 
 

ต 1.2  ป.6/3, ป.6/5 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.1  ป.6/1  
 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลกัในการยดึถือปฏิบติั
ตามแนวพระราชดาํริ
เป็นการบูรณาการทุก
อยา่งไม่วา่จะเป็นการพดู  
การเขียน ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที.เกิดขึ(นใน
หอ้งเรียนและ
สถานศึกษาคน้ควา้ 
รวบรวมคาํศพัทที์.
เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื.นจากแหล่ง
การเรียนรู้ 

10 
 
 

8 

8 Directions ต 1.1  ป.6/3 
ต 1.3  ป.6/1 , ป.6/2  
  
 
 

การเขียน คาํ กลุ่มคาํ  
และประโยคที.มี
ความหมาย สัมพนัธ์กบั
ภาพแผนผงั แผนภูมิและ
ตารางช่วยใหผู้เ้รียน
ทราบเครื.องหมาย 
ทิศทางสัญลกัษณ์ต่างๆ 

8 6 



สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวมทั(งสิ(นตลอดภาคเรียน 80 100 
 
คะแนนรวมหน่วยการเรียน  50                                                         คะแนนประเมินปลายภาค   30 
คะแนนประเมินกลางภาค    20                                             คะแนนรวมทั(งสิ(น              
100 
 
 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวชิาเพื-อการวดัผลประเมนิผลโครงสร้างรายวชิาเพื-อการวดัผลประเมนิผล  
ออ16101  16101  ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ                                                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  ภาษาต่างประเทศ    

ชั>นประถมศึกษาปีที-  ชั>นประถมศึกษาปีที-  66                                                                                                                      เวลา  เวลา  8080    ชั-วโมง  จํานวน  ชั-วโมง  จํานวน  22..00  หน่วยหน่วย

กติ กติ   
 

หน่วยที- 
ชื-อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี>วดั  

เวลา 

(ชั-วโมง) 

นํ>าหนัก

(คะแนน) 

ภาระงาน/

ชิ>นงาน 

ใช้ตดัสิน

ผลการ

เรียน  ร 

(/) 
1 Myself and My 

house 
(บูรณาการ
ทอ้งถิ.นของเรา) 

ต 1.2  ป.6/1, ป.6/4   
ต 1.3  ป.6/1, ป.6/3 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.2  ป.6/1 
  

10 6 1.ที.เก็บสะสม
ผลงาน 
2.พจนานุกรม
ภาพครอบครัว 
3. Picture 
Dictionary 

/ 

2 My fable 
(บูรณาการ 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

ต 1.1  ป.6/2, ป.6/4   
ต 3.1  ป.6/1 
 
 

10 6 
 

1. Picture 
Dictionary 
  

/ 



 

3 Food  and  Drink 
(บูรณาการขา้ว
ไทย) 

ต 1.1  ป.6/3  
ต 1.2  ป.6/4  
ต 1.3  ป.6/1 
ต 3.1  ป.6/1 
 

10 6 1. แสดงบทบาท
สมมุติหนา้ชั(น
เรียน 
2. Picture 
Dictionary 

/ 

4 Languages in  
Classroom 
(บูรณาการ
หอ้งเรียนสีขาว) 

ต 1.1  ป.6/1  
ต 1.2  ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1 
 

10 6 1. Mind 
Mapping 
2. Picture 
Dictionary 

/ 

5 Daily  routine ต 1.3  ป.6/1 , ป.6/2  
ต 2.2  ป.6/1 
   
 

10 6 1. บนัทึกกิจวตัร
ประจาํ วนั
(Diary) 
2. พดูหนา้ชั(น
เรียน เรื.องกิจ 
วตัรประจาํวนั 

/ 

6 Culture  & 
Festivals 

ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2,   
ป.6/3 
ต 2.2  ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1 
 

10 6 1. เขียน  
Christmas  & 
New  Year 
Days  Cards 
2. Picture 
Dictionary   

/ 

7 My  School            
(บูรณาการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ต 1.2  ป.6/3, ป.6/5 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.1  ป.6/1  
 

10 8 1.Picture 
Dictionary 

/ 

8 Directions ต 1.1  ป.6/3 
ต 1.3  ป.6/1 , ป.6/2  

10 6 1. Map 
 

/ 

รวม 80 100  

 
คะแนนรวมหน่วยการเรียน  50                                                        คะแนนประเมินปลายภาค  30 



คะแนนประเมินกลางภาค    20                                           คะแนนรวมทั(งสิ(น            100 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



แบบการวิเคราะห์เพื-อจัดทาํคาํอธิบายรายวชิา ระดบัประถมศึกษาแบบการวิเคราะห์เพื-อจัดทาํคาํอธิบายรายวชิา ระดบัประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั>นประถมศึกษาปีที- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั>นประถมศึกษาปีที- 66 

**************************************************************

**************************** 

สาระที- 1 ภาษาเพื-อการสื-อสาร 

มาตรฐาน ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื-องที-ฟังและอ่านจากสื-อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต.1.1 ป. 6/1  ปฏิบติัตาม
คาํสั.ง คาํขอร้อง และ
คาํแนะนาํที.ฟังและอ่าน 

» คาํสั.ง คาํขอร้อง ภาษา

ท่าทางและคาํแนะนาํ ใน
การเล่นเกม การวาดภาพ 
การทาํอาหาร เครื.องดื.ม
และ 
การประดิษฐ์ 
-  คาํสั.ง เช่น Look  at  
the…/here/over 
there./Say  it  
again./Read and  
draw./Put 
a/an…in/on/under  
a/an../Don’t go over  
there. etc. 
-คาํขอร้อง เช่น Please 
look up the meaning in  a 
dictionary./ Look up the 
meaning in a dictionary, 
please./Can/ Could you 
help me, please? etc. 
-คาํแนะนาํ เช่น You 

1.  ทกัษะการฟัง 
2.  ทกัษะการอ่าน 

1.  มีวนิยั 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
 
 
 



should read 
 

 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

 everyday./Think before 
you speak./  
-คาํศพัทที์.ใชใ้นการเล่น
เกม Start./My turn./ Your 
turn./Roll the dice./ Count 
the number./Finish./ 
-คาํบอกลาํดบัขั(นตอน 
First,…Second,…Next,… 
Then,…Finally,…etc. 

  
 
 

ต 1.1 ป. 6/2  อ่านออก
เสียงขอ้ความ นิทาน และ
บทกลอนสั(น ๆ  ถูกตอ้ง
ตามหลกัการอ่าน 
 

» ขอ้ความ นิทานและบท

กลอน  

» การใชพ้จนานุกรมและ

หลกัการออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยญัชนะ
ตน้คาํและพยญัชนะทา้ย
คาํ 
-  การออกเสียงเนน้หนกั-
เบาในคาํและกลุ่มคาํ 
-  การออกเสียงตาม
ระดบัสูง-ตํ.าในประโยค 
-  การออกเสียงเชื.อมโยง 
(linking  sound) ใน
ขอ้ความ 
-  การออกเสียงบทกลอน
ตามจงัหวะ 
 
 

1.  ทกัษะการอ่าน 
 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
 



 
 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ 
ทกัษะ/

กระบวนการ 

คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต 1.1 ป. 6/3 เลือก
หรือระบุประโยค 
หรือขอ้ความสั(น ๆ 
ตรงตามภาพ 
สัญลกัษณ์หรือ
เครื.องหมายที.อ่าน 
 

» ประโยค และขอ้ความสัญลกัษณ์ 

เครื.องหมาย และรู้ความหมายเกี.ยวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ.งแวดลอ้ม อาหาร เครื.องดื.ม เวลาวา่ง
และนนัทนาการ สุขภาพและ
สวสัดิการ การซื(อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
และเป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 
1,050-1,200 คาํ (คาํศพัทที์.เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 

1.  ทกัษะการฟัง 
2.  ทกัษะการพดู 
3.  ทกัษะการอ่าน 
4.   ทกัษะการ
เขียน 
 

 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   มุ่งมั.นในการ
ทาํงาน 
4.    มีจิตสาธารณะ 

ต.1.1 ป. 6/4  บอก
ใจความสาํคญัและ
ตอบคาํถามจากการ
ฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานง่าย ๆ 
และเรื.องที.เล่า 
 

» ประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ 

และเรื.องเล่า คาํถามเกี.ยวกบัใจความ
สาํคญัของเรื.อง เช่น ใคร ทาํอะไร ที.
ไหน เมื.อไร อยา่งไร ทาํไม 
- Yes/No  Question เช่น  
Is/Are/Can…?Yes…is/are/can./No,… 
isn’t/aren’t/can’t.  Do/Does/Can/Is/ 
Are…?  Yes/No…etc. 
-  Wh-Question เช่น Who  is/are…?  
He/She  is …/They  are.. What…?/ 
Where…? It  is …/They  are… 
What…doing? …is/am/are…etc. 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการอ่าน 
 

1.   ซื.อสัตยสุ์จริต 
2.   มีวนิยั 
3.   ใฝ่เรียนรู้ 
4.   มุ่งมั.นในการ
ทาํงาน 
5.    มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการสื-อสารทางภาษาในการแลกเปลี-ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี>วดั (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต 1.2  ป. 6/1  พดู/เขียน 
โตต้อบในการสื.อสาร
ระหวา่งบุคคล 
 

» บทสนทนาที.ใชใ้นการ

ทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ 
ประโยค/ขอ้ความที.ใช้
แนะนาํตนเอง เพื.อนและ
บุคคลใกลต้วัและสาํนวน
การตอบรับ ขอ้ความที.ใช้
แนะนาํตนเอง สาํนวนการ
ตอบรับ เช่น  Hi/Hello/ 
Good  morning/Good 
afternoon/Good  evening/I  
am  sorry. / How  are  
you?/I’m fine./Very 
well./Thank  you./And  
you?/Hello.  
I am…Hello,…I  
am…This is  my  sister. 
Her  name is 
..Hello…/Nice to  see  
you. Nice  to  see  you, 
too./ 
Goodbye./Bye./See you 
soon/later./ 
Great!/Good./Very  good. 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 
 

1.  รักชาติ  ศาสน์ 
กษตัริย ์
2.   ซื.อสัตยสุ์จริต 
3.   มีวนิยั 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
6.    มีจิตสาธารณะ 



Thank  you./ 
Thank  you  very  
much./You’re   
 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

 

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. 

  

ต 1.2 ป. 6/2  ใชค้าํสั.ง คาํ
ขอร้อง คาํขออนุญาต 
และใหค้าํแนะนาํ 
 

» คาํสั.ง คาํขอร้อง คาํขอ

อนุญาต และคาํแนะนาํที.มี 
2-3 ขั(นตอน 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการอ่าน 
 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 

ต 1.2 ป 6/3  พดู/เขียน
แสดงความตอ้งการ ขอ
ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์
การง่าย ๆ 

» คาํศพัท ์สาํนวนภาษา 

ประโยคที.ใชบ้อกความ
ตอ้งการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ 
ปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 
เช่น  Please…/May…?/I  
need  …./ 
Help  me!/Can/Could..?/ 
Yes,…/No,…etc. 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 
 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
 

ต 1.2 ป. 6/4  พดูและ
เขียนเพื.อขอและให้
ขอ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง 
เพื.อน  ครอบครัว และ

» คาํศพัท ์สาํนวนภาษา 

และ ประโยคที.ใชข้อและ
ใหข้อ้มูลเกี.ยวกบัตนเอง 
เพื.อนครอบครัว และเรื.อง

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 
 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 



เรื.องใกลต้วั 
 

ใกลต้วั เช่น What do you 
do? I am a/an… 
What is she/ he?...is  a/an 
(อาชีพ) 
How old/ tall…? I am… 
 

 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ 
ทกัษะ/

กระบวนการ 

คุณลกัษณะอนั

พงึประสงค์ 

 Is/Are/Can…or…?...is/are/can…Is/Are…going 
to…or…?...is/ are going to…etc. 

  
 

ต 1.2 ป. 6/5 พดู 
เขียนแสดง
ความรู้สึกของ
ตนเองเกี.ยวกบั
เรื.องต่าง ๆ ใกลต้วั  
กิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั(งให้
เหตุผลสั(น ๆ 
ประกอบ 
 

» คาํและประโยคที.ใชแ้สดงความรู้สึกและการ

ใหเ้หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ  ดีใจ  
เสียใจ  มีความสุข  เศร้า หิว  รสชาติ  สวย  น่า
เกลียด เสียงดงั  ดี ไม่ดี เช่น  I’m…/He/She/It  
is…/You/We/ 
They  are.. I/You/We/They like…/He/ 
She  likes… because…  I/You/We/They  
love…/He/ She loves… because…  
I/You/We/They  don’t  like/love/feel… 
because…  He/She  doesn’t like 
He/She/love/feel… because…  I/You/We/They  
feel…because… etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ทกัษะการ
พดู 
2.  ทกัษะการ
เขียน 
 

1.   ซื.อสัตยสุ์จริต 
2.   มีวนิยั 
3.   ใฝ่เรียนรู้ 
4.   มุ่งมั.นในการ
ทาํงาน 
5.    มีจิต
สาธารณะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื-องต่าง ๆ โดยการพูดและ

การเขียน 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต 1.3 ป. 6/1  พดู และ
เขียน  ใหข้อ้มูลเกี.ยวกบั
ตนเอง เพื.อนและ
สิ.งแวดลอ้มใกลต้วั   
 
 

» ประโยค และขอ้ความที.

ใชใ้นการใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจาํวนั เพื.อนและ
สิ.งแวดลอ้มใกลต้วั เช่น
ขอ้มูลส่วนบุคคล สิ.งต่าง 
ๆ จาํนวน1-1,000 ลาํดบัที. 
วนัเดือนปี ฤดูกาล เวลา
กิจกรรมที.ทาํ สี ขนาด 
รูปทรง ตาํแหน่งของสิ.ง
ต่าง ๆ ทิศทางง่ายๆ สภาพ
ดินฟ้าอากาศ อารมณ์ 
ความรู้สึก  

» เครื.องหมายวรรคตอน 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 
 

 

1.   ซื.อสัตยสุ์จริต 
2.   มีวนิยั 
3.   ใฝ่เรียนรู้ 
4.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
5.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
6.    มีจิตสาธารณะ 

ต 1.3 ป. 6/2  เขียนภาพ 
แผนผงั แผนภูมิและ
ตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ 
ที.ฟัง หรืออ่าน 

» คาํ กลุ่มคาํ  และ

ประโยคที.มีความหมาย 
สัมพนัธ์กบัภาพแผนผงั 
แผนภูมิและตาราง 

1.  ทกัษะการฟัง 
2.  ทกัษะการอ่าน 
 

1.   ใฝ่เรียนรู้ 
2.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
3.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 

ต 1.3 ป. 6/3 พดูเขียน
แสดงความคิดเห็น

» ประโยคที.ใชใ้นการ

แสดงความคิดเห็น 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 



เกี.ยวกบัเรื.องต่าง ๆ ใกล้
ตวั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาระที- 2 ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน  ต  2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษาและนําไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกบักาลเทศะ 

ตัวชี>วดั (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต 2.1 ป. 6/1  ใชถ้อ้ยคาํ 
นํ(าเสียงและกิริยาท่าทาง  
อยา่งสุภาพเหมาะสม
ตามมารยาท สังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 
 

» การใชถ้อ้ยคาํ นํ(าเสียง

และกิริยาท่าทาง  ตาม
มารยาท สังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา เช่น การขอบคุณ ขอ
โทษ การใชสี้หนา้ท่าทาง 
ประกอบการพดูขณะ
แนะนาํตนเอง การสัมผสั
มือการโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ 
การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

1.  ทกัษะการพดู 
 

1.   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.   ซื.อสัตยสุ์จริต 
3.   มีวนิยั 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
7.   รักความเป็นไทย 

ต  2.1 ป. 6/2  ใหข้อ้มูล
เกี.ยวกบัเทศกาล /วนั
สาํคญั / งานฉลอง /ชีวิต
ความเป็นอยูข่องเจา้ของ

» ขอ้มูลความสาํคญัของ

เทศกาล/วนัสาํคญั / งาน
ฉลอง /ชีวติความเป็นอยู่
ของเจา้ของภาษา เช่น วนั

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
4.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 



ภาษา 
 

คริสตม์าส  
วนัขึ(นปีใหม่ วนัวาเลน
ไทน์ เครื.องแต่งกาย 
ฤดูกาล อาหาร เครื.องดื.ม 

5.   รักความเป็นไทย 
6.   มีจิตสาธารณะ 
 

ต 2.1 ป. 6/3 เขา้ร่วม
กิจกรรมทางภาษา และ
วฒันธรรมตามความ
สนใจ 
 

» กิจกรรมทางภาษาและ

วฒันธรรมเช่นการเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ วนั
ขอบคุณพระเจา้ วนั
คริสตม์าส วนัขึ(นปีใหม่ 
วนัวาเลนไทน์ 

1.  ทกัษะการฟัง 
2.  ทกัษะการพดู 
3.  ทกัษะการอ่าน 
4.   ทกัษะการเขียน 
 

1.   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.   มีวนิยั 
3.   ใฝ่เรียนรู้ 
4.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
5.   รักความเป็นไทย 
 

สาระที- 2 ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวฒันธรรม ของเจ้าของภาษากบัภาษา

และวฒันธรรมไทยและนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ต 2.2 ป. 6/1  บอกความ
เหมือนความแตกต่าง 
ระหวา่งการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ  การ
ใชเ้ครื.องหมาย วรรค
ตอน  และการลาํดบัคาํ
ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
 

» ความเหมือนความ

แตกต่างระหวา่งการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ ของเจา้ของภาษา
กบัของไทย 

» การใชเ้ครื.องหมาย

วรรคตอนและการ
ลาํดบัคาํตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

1.  ทกัษะการฟัง 
2.  ทกัษะการพดู 
3.  ทกัษะการอ่าน 
4.   ทกัษะการเขียน 
 

1.   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.   ซื.อสัตยสุ์จริต 
3.   มีวนิยั 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 

ต 2.2 ป. 6/2 เปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความ
แตกต่าง ระหวา่งเทศกาล 
งานฉลองและประเพณี
ของเจา้ของภาษากบัของ

» การเปรียบเทียบ

ความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่ง
เทศกาล งานฉลองและ

1.  ทกัษะการอ่าน 
2.  ทกัษะการเขียน 
 

1.   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.   ซื.อสัตยสุ์จริต 
3.   มีวนิยั 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 



ไทย 
 

ประเพณีของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย 

6.   มุ่งมั.นในการทาํงาน 
7.   รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที- 3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื-น 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื-อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื-น และเป็นพื>นฐานใน

การพฒันา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต 3.1 ป. 6/1  คน้ควา้ 
รวบรวมคาํศพัทที์.
เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื.นจากแหล่ง
การเรียนรู้และนาํเสนอ
ดว้ยการพดู การเขียน 

» การคน้ควา้ การ

รวบรวมและการ
นาํเสนอ คาํศพัทที์.
เกี.ยวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื.น 
 
 
 
 
 
 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   รักความเป็นไทย 

 

สาระที- 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน  ต  4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั>งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 



พื>นฐาน) 
ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 

คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต  4.1 ป. 6/1  ใชภ้าษา
สื.อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที.เกิดขึ(นใน
หอ้งเรียนและ
สถานศึกษา 
 

» การใชภ้าษาสื.อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ที.
เกิดขึ(นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 

1.  ทกัษะการพดู 
2.  ทกัษะการเขียน 

1.   มีวนิยั 
2.   ใฝ่เรียนรู้ 
3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื-องมือพื>นฐานในการไปศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ

แลกเปลี-ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

ตัวชี>วดั  (รายวชิา

พื>นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ-น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ต 4.2  ป. 6/1  ใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สืบคน้และรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ   
 

» การใชภ้าษาต่างประเทศ

ในการสืบคน้และการ
รวบรวมคาํศพัทที์.
เกี.ยวขอ้งใกลต้วัจากสื.อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ทกัษะการอ่าน 
2.  ทกัษะการเขียน 
 

1.   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.   มีวนิยั 
3.   ใฝ่เรียนรู้ 
4.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
5.   รักความเป็นไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้  
รหัสวชิา  อ16101          รายวชิา ภาษาองักฤษพื(นฐาน                             ชั>น ประถมศึกษาปีที. 
6 
หน่วย  2 เรื-อง My School. (At the school.) เวลาเรียน  10 ชั-วโมง     บูรณาการ  เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอน  นางวาสนา  พนูเอียด        ตําแหน่ง  พนกังาน
ราชการ 

**************************************************************

**************************** 

ต 1.2  ป.6/3, ป.6/5 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.1  ป.6/1 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.2  มีทกัษะการสื.อสารทางภาษาในการแลกเปลี.ยนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี>วดั 
 ต ๑.๒  ม ๑/๒ ใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํและคาํชี(แจงตามสถานการณ์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 



 ต ๑.๓ นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื.องต่างๆๆโดยการพดูและการ
เขียน 
ตัวชี>วดั 
 ต ๑.๓ ม ๑/๒ พดู/เขียนสรุปใจความสาํคญั/แก่นสาระ (Theme) ที.ไดจ้ากการวเิคราะห์เรื.อง/
เหตุการณ์ที.อยูใ่นความสนใจของสังคม  
 ต ๑.๓ ม ๑/๓ พดู/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี.ยวกบักิจกรรมหรือเรื.องต่างๆใกลต้วั พร้อมทั(งให้
เหตุผลสั(นๆประกอบ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต ๒.๑ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบักาลเทศะ  
 ตวัชี(วดั 
 ต ๒.๑  ม ๑/๑  ใชภ้าษา นํ(าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา   
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต ๔.๒ ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครื.องมือพื(นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี.ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
  
 
ตวัชี(วดั 
 ต ๔.๒ ม ๑/๑  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูลต่างๆจากสื.อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
สาระสาํคญั  
 การพดูและเขียนบรรยายเกี.ยวกบัขอ้มูลพื(นฐาน สถานที.และสิ.งแวดลอ้มภายในโรงเรียน เพื.อน
นกัเรียน รายวชิารวมถึงกิจกรรมต่างๆที.ไดป้ฏิบติัในโรงเรียน ทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการสื.อสาร สามารถ
แลกเปลี.ยนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
สาระสาํคญัของหน่วยการเรียนรู้ 
 ความรู้   - ขอ้มูลพื(นฐานเกี.ยวกบัโรงเรียน       - Present Continuous Tense 
    - สถานที.ต่างๆในโรงเรียน       - Adjective & Adverb  
    - รายวชิาต่างๆที.เรียน         - used to………  
    - กิจกรรมต่างๆที.ไดป้ฏิบติัในโรงเรียน      - How many…………..? 
    - เพื.อนสนิท      - กิริยา ๓ ช่องที.จาํเป็น 



 ทกัษะ/กระบวนการ   
    -   ฟัง  พดู  อ่าน  เขียน 
 คุณลกัษณะ   
       - มีมารยาทในการฟังและการพดู              
        - มุ่งมั.นในการทาํงาน 
          - ใฝ่เรียนรู้ 
          - รักการอ่าน 
          - มีวนิยั 
การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ(นงานหรือภาระงาน 
- พดูและเขียนขอ้มูลพื(นฐานของโรงเรียน 
- เขียนรายชื.อวชิาต่างๆเป็นภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย ๑๐ วชิา 
- เขียนกิจกรรมต่างๆที.ไดป้ฏิบติัในโรงเรียน 
- พดูและเขียนบรรยายเกี.ยวกบัเพื.อนสนิท 
 
การประเมิน 
ประเด็นการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑ พดูขอ้มูลพื(นฐาน
ของโรงเรียน 

พดูขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง ออก
เสียงถูกตอ้งตาม
หลกัการออก
เสียง มีลาํดบั
ขั(นตอนในการ
นาํเสนอชดัเจน    
มีบุคลิกท่าทางดี 
มีความมั.นใจ 
เสียงดงัฟังชดั
น่าสนใจ 

พดูขอ้มูลถูกตอ้ง 
ออกเสียงถูกตอ้ง
ตามหลกัการ
ออกเสียง แต่
ขาดลาํดบั
ขั(นตอนในการ
นาํเสนอ มี
บุคลิกท่าทางดี 
มีความมั.นใจ 
เสียงดงัฟังชดั
น่าสนใจ 

มีขอ้บกพร่องใน
การพดูขอ้มูล 
ออกเสียงถูกตอ้ง
ตามหลกัการ
ออกเสียงเป็น
บางประโยค 
การนาํเสนอไม่
เป็นไป
ตามลาํดบั
ขั(นตอน 
บุคลิกท่าทาง
พอใช ้ไม่ค่อย
มั.นใจ  

มีขอ้บกพร่อง
ในการพดู
ขอ้มูล ออกเสียง
ไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัการออก
เสียง การ
นาํเสนอติดขดั
ไม่เป็นไป
ตามลาํดบั
ขั(นตอนมีบุคลิก
ท่าทางไม่ดี 
เสียงไม่ดงัฟัง
ไม่ชดั ไม่
น่าสนใจ 

๒ เขียนขอ้มูลพื(นฐาน เขียนขอ้มูล เขียนขอ้มูล เขียนขอ้มูล เขียนขอ้มูล



ของโรงเรียน พื(นฐานของ
โรงเรียนได้
ถูกตอ้งครบถว้น 
ใชค้าํศพัท์
ถูกตอ้งและ
เขียนไดถู้กตอ้ง
ตามหลกั
โครงสร้างของ
ภาษา มีความ
เป็นระเบียบ 

พื(นฐานของ
โรงเรียนได้
ถูกตอ้งครบถว้น 
แต่มีการสะกด
คาํผดิไม่เกิน ๕ 
คาํเขียนได้
ถูกตอ้งตามหลกั
โครงสร้างของ
ภาษา มีความ
เป็นระเบียบ 

พื(นฐานของ
โรงเรียนไม่
ถูกตอ้งครบถว้น 
มีการสะกด
คาํผดิไม่เกิน ๘ 
คาํเขียนได้
ถูกตอ้งตามหลกั
โครงสร้างของ
ภาษาเป็นบาง
ประโยค มีความ
เป็นระเบียบ 

พื(นฐานของ
โรงเรียนไม่
ถูกตอ้ง
ครบถว้น 
มีการสะกด
คาํผดิเกิน ๘ คาํ
เขียนไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกั
โครงสร้างของ
ภาษา ขาดความ
เป็นระเบียบ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดบัคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๓ เขียนรายชื.อวชิา
ต่างๆเป็น
ภาษาองักฤษอยา่ง
นอ้ย ๑๐ วชิา 

เขียนไดถู้กตอ้ง
และครบทุกวชิา 

เขียนไดถู้กตอ้ง  
๘-๙ จาก ๑๐ 
วชิา 

เขียนไดถู้กตอ้ง  
๖-๗ จาก ๑๐ 
วชิา 

 เขียนถูกตอ้ง
นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั ๕ จาก 
๑๐ วชิา 

๔ เขียนกิจกรรมต่างๆ
ที.ไดป้ฏิบติัใน
โรงเรียน 

เขียนกิจกรรม
ต่างๆที.ไดป้ฏิบติั
ในโรงเรียนได้
ถูกตอ้งทุก
กิจกรรม และ
เป็นลาํดบั
ขั(นตอน 

เขียนกิจกรรม
ต่างๆที.ไดป้ฏิบติั
ในโรงเรียนได้
ถูกตอ้งทุก
กิจกรรม แต่ไม่
เป็นลาํดบั
ขั(นตอน 

เขียนกิจกรรม
ต่างๆที.ไดป้ฏิบติั
ในโรงเรียนผดิ 
๒ กิจกรรม และ
ไม่เป็นลาํดบั
ขั(นตอน 

เขียนกิจกรรม
ต่างๆที.ได้
ปฏิบติัใน
โรงเรียนผิด ๕
กิจกรรม และ
ไม่เป็นลาํดบั
ขั(นตอน 

๕ พดูบรรยายเกี.ยวกบั
เพื.อนสนิท 

พดูขอ้มูลได้
ถูกตอ้งเขา้ใจง่าย 
ออกเสียงถูกตอ้ง
ตามหลกัการ
ออกเสียง มี
ลาํดบัขั(นตอน
ในการนาํเสนอ
ชดัเจน    มี

พดูขอ้มูลถูกตอ้ง 
ออกเสียงถูกตอ้ง
เขา้ใจง่ายตาม
หลกัการออก
เสียง แต่ขาด
ลาํดบัขั(นตอน
ในการนาํเสนอ 
มีบุคลิกท่าทางดี 

มีขอ้บกพร่องใน
การพดูขอ้มูล 
ออกเสียงถูกตอ้ง
ตามหลกัการ
ออกเสียงเป็น
บางประโยค 
การนาํเสนอไม่
เป็นไป

มีขอ้บกพร่อง
ในการพดู
ขอ้มูลเขา้ใจยาก 
ออกเสียงไม่
ถูกตอ้งตาม
หลกัการออก
เสียง การ
นาํเสนอติดขดั



บุคลิกท่าทางดี 
มีความมั.นใจ 
เสียงดงัฟังชดั
น่าสนใจ 

มีความมั.นใจ 
เสียงดงัฟังชดั
น่าสนใจ 

ตามลาํดบั
ขั(นตอน 
บุคลิกท่าทาง
พอใช ้ไม่ค่อย
มั.นใจ 

ไม่เป็นไป
ตามลาํดบั
ขั(นตอนมีบุคลิก
ท่าทางไม่ดี 
เสียงไม่ดงัฟัง
ไม่ชดั ไม่
น่าสนใจ 
 
 

ประเด็นการประเมิน ระดบัคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๖ เขียนบรรยาย
เกี.ยวกบัเพื.อนสนิท
อยา่งนอ้ย ๑๐ 
ประโยค 

เขียนบรรยาย
เกี.ยวกบัเพื.อน
สนิทไดถู้กตอ้ง
ทุกประโยค และ
เป็นลาํดบั
ขั(นตอน มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

เขียนบรรยาย
เกี.ยวกบัเพื.อน
สนิทไดถู้กตอ้ง 
๘-๙ประโยค 
และเป็นลาํดบั
ขั(นตอน มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

เขียนบรรยาย
เกี.ยวกบัเพื.อน
สนิทไดถู้กตอ้ง 
๖-๗ประโยค 
และเป็นลาํดบั
ขั(นตอน ไม่ค่อย
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

เขียนบรรยาย
เกี.ยวกบัเพื.อน
สนิทไดถู้กตอ้ง
นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั ๕  
ประโยค ไม่เป็น
ลาํดบัขั(นตอน 
ขาดความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
๑. เรื.อง Places in school ๖ ชั.วโมง 
ชั.วโมงที. ๑ 
- ครูวดัความรู้เดิมของนกัเรียนโดยการพูดแนะนาํเกี.ยวกบัสถานที.และขอ้มูลพื(นฐานโรงเรียนใหน้กัเรียนฟัง
อยา่งคร่าวๆ 
- ครูตั(งคาํถามจากเรื.องที.พดูแลว้แบ่งนกัเรียนเป็นทีมเพื.อแข่งกนัตอบคาํถามตอบคาํถาม 
- ครูสอนคาํศพัทเ์กี.ยวกบัสถานที.และขอ้มูลพื(นฐานต่างๆภายในโรงเรียน 
- นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงคาํศพัท ์
ชั.วโมงที. ๒ 
-  ทบทวนคาํศพัทที์.เรียนไปโดยใชเ้กม Hangman 
- นกัเรียนใชค้าํศพัทที์.เรียนไปฝึกเขียนขอ้มูลพื(นฐานของโรงเรียนตนเอง 



- นกัเรียนประเมินผลงานตนเองแลว้ส่งครู 
- ครูประเมินงานนกัเรียน 
ชั.วโมงที. ๓ 
- ครูนาํผลงานนกัเรียนจากคาบที.แลว้มาใหน้กัเรียนแลกกนัประเมินในชั(นเรียน 
- นกัเรียนปรับผลงานตวัเอง ใหเ้รียบร้อย สวยงามแลว้ส่งครู 
- ครูประเมินงานนกัเรียนอีกครั( งแลว้ส่งกลบัใหน้กัเรียน 
- นกัเรียนเตรียมตวันาํเสนอหนา้ชั(นเรียน 
ชั.วโมงที. ๔ 
- นกัเรียนพดูนาํเสนอหนา้ชั(นเรียน 
- ครูและเพื.อนๆในชั(นเรียนร่วมกนัประเมินการนาํเสนอของนกัเรียนแต่ละคน 
ชั.วโมงที. ๕-๖ 
- ครูวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนดว้ยเกม English on tour ซึ. งครูจะเดินนาํทางนกัเรียนพร้อมใหค้าํถาม
แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแยง่กนัตอบ 
เช่น   Teacher : What is it called?     หรือ      Teacher : Who is our school director?  
         Student : Parking Lot!!!             Students : Narong Butyong!!! 
๒. เรื.อง Subjects ๓ ชั.วโมง 
ชั.วโมงที. ๑ 
- ครูนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการสนทนากบันกัเรียนถึงวชิาต่างๆที.นกัเรียนไดเ้รียน โดยมีบตัรคาํให้นกัเรียนดู 
เช่น ยกบตัรคาํวชิาภาษาไทยขึ(นมาแลว้ถามนกัเรียนวา่ 
    Teacher : What does it call in English? 
    Students : Thai!!!!! 
- ครูและนกัเรียนไดร่้วมกนัรวบรวมรายวชิาต่างที.ไดเ้รียนในโรงเรียน 
- ครูยกตวัอยา่งชื.อวชิาให้นกัเรียน 
Thai = ภาษาไทย    Art = ศิลปะ 
English = ภาษาองักฤษ   Music = ดนตรี 
Social studies = สังคมศึกษา   Computer study= คอมพิวเตอร์ 
Mathematics = คณิตศาสตร์   Handicraft = งานประดิษฐ์ 
Physical Education = พลศึกษา  History = ประวติัศาสตร์ 
Science = วทิยาศาสตร์ 
ชั.วโมงที. ๒ 
- นกัเรียนฝึกเขียน/อ่านเกี.ยวกบัชื.อวชิาที.ไดเ้รียน 
- นกัเรียนไดฝึ้กฝนสนทนาถึงวชิาต่างๆที.ไดเ้รียน 
  Ex   A : How many do you study? 



          B : Many subjects. 
          A : What subject do you like most? 
          B : Ahm!!! English. And you? 
          A : I like English too. 
ชั.วโมงที. ๒ 
- นกัเรียนนาํความรู้ที.เกี.ยวกบัรายชื.อวชิาต่างๆมาเขียนเป็นความรู้สึกที.มีต่อวชิานั(นๆแลว้พดูนาํเสนอหนา้ชั(น
เรียน 
Ex   I would to tell you about my favorite subject. I like English very much because English is an 
important language. It is an international language. Most of people around the world must use English to 
communicate. I would to speak English well because I want to go to England. I know it’s very difficult for 
me but I’ll try to practice my English skill all time. Thank you very much.  
๓. เรื.อง Activities ๗ ชั.วโมง 
ชั.วโมงที. ๑ 
- ครูทกัทายนกัเรียนแลว้บอกนกัเรียนคร่าวๆวา่ เมื.อวานนี(ครูไดท้าํอะไร ในเวลาไหนบา้ง 
  Yesterday, I got up early to do morning exercise and………………………………….  
- ครูสอนกิริยา ๓ ช่องที.ใชใ้นชีวติประจาํวนัใหก้บันกัเรียน 
- นกัเรียนฝึกท่องกิริยา ๓ ช่องที.ครูสอน 
ชั.วโมงที. ๒ 
- ครูสอนสาํนวนง่ายๆที.ตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนัใหก้บันกัเรียน 
  เช่น get up early = ตื.นเชา้ตรู่   start the class = เริ.มเรียน 
         get dress = แต่งตวั   have lunch    = ทานอาหารเที.ยง   เป็นตน้ 
- นกัเรียนฝึกพดูสาํนวนดงักล่าวกบัเพื.อน จนครบทุกสาํนวนเพื.อทบทวนกิจกรรมที.ทาํในแต่ละวนั 
  A : What time do you get up? 
  B : I get up at ๐๕.๐๐ o’clock. 
ชั.วโมงที. ๓ 
- ครูนาํเขา้สู่เรื.องกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น ดนตรี กีฬา เป็นตน้โดยถามนกัเรียนวา่ 
  Teacher : What activity do you like to do at school?  
   Student : ……………………………………………… 
- ครูบนัทึกกิจกรรมที.นกัเรียนพดูบนกระดานแลว้ใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียง และถาม/ตอบ ตามแบบ
ดา้นบน 
ชั.วโมงที. ๔  
๔. เรื.อง My friends ๔ ชั.วโมง 
 



ชั.วโมงที. ๑ 
- ครูสนทนากบันกัเรียนเรื.องการคบเพื.อน, เพื.อนสนิทของนกัเรียน 
- การทาํกิจกรรมกบัเพื.อนๆ 
ชั.วโมงที. ๒-๓ 
-ฝึกใหน้กัเรียนพดูเกี.ยวกบัเพื.อนสนิท โดยใชก้รอบที.ครูกาํหนดให ้เช่น Name, Nickname, Age, Education, 
Characteristic, Like dislike, Personality 
 Ex .. Hello Everyone. I would like to introduce my closed friend. Her name is………..Her 
nickname is……..She is ๑๓ years old. Now she is studying in M๑/๑ at Khonkhaen Education Welfare 
school. She is tall and thin. She has short black hair and white skin. She like to read and watch television. 
She likes to play badminton. She is lovely, diligent, responsibility and she always help me , so I like her 
very much.    
ชั.วโมงที. ๔ 
-ใหน้กัเรียนฝึกเขียนเกี.ยวกบัเพื.อนสนิท โดยใชก้รอบที.ครูกาํหนดใหใ้นชั.วโมงที. ๒-๓ พร้อมทั(งตกแต่ง
ชิ(นงานใหส้วยงาม ครูใหค้าํแนะนาํนกัเรียนในขณะที.ฝึกเขียน เสร็จแลว้นาํเขา้แฟ้มส่วนตวั 
 


