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ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตาม
มาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้
เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 
2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฉบับนี้ ประกอบด้วย ความส าคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดรายปี ค าอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรีย นรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ 
 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมด าเนินการ ทางโรงเรียนจึง
ขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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ประกำศโรงเรียนวัดมหำกำร 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 2565 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
................................................................................ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551              
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 27 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  
พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นซึ่ ง
ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
 ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 
2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช  2565          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

  
                     .......................... .......                    ………..……………………… 
                    (นายชะเอม  แก้วมณี)                  (นางสาวสุภาพร  บุญทว)ี 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

หลักกำร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 

จุดมุ่งหมำย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  

โรงเรียนวัดมหาการ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล



2 
 
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้   
  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
      3) มีวินัย 
      4) ใฝ่เรียนรู้ 
      5) อยู่อย่างพอเพียง 
     6) มุ่งมั่นในการท างาน 
    7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 
 

ค่ำนิยมหลกั 12 ประกำร 
 โรงเรียนวัดมหาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง  ดังนี้ 



3 
 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
ท ำไมต้องเรียนภำษำต่ำงประเทศ 

 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ ง 
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติ
ที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ ความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

 ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท า
รายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 
เรียนรู้อะไรในภำษำต่ำงประเทศ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังนี้ 
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 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูล   ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม  

 ภำษำและวัฒนธรรม  การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์
ของตน 

 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ทั้ง
ในห้ องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสั งคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ    
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  สำระที ่1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง

ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

โดยการพูดและการเขียน 
 
  สำระท่ี 2 ภำษำและวัฒนธรรม 
   มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ

น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
  สำระท่ี 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
   มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
  สำระท่ี 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
   มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
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   มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
คุณภำพผู้เรียน 
 
1. จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบท
พูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของค าและกลุ่มค าที่ ฟังตรงตาม
ความหมายตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค า
ขอร้องง่ายๆบอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน  บอก
ความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และ
สิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน  

 พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์
ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

 บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว  โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวง
ค าศัพท์ประมาณ 300-450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

 ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

 
2. จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
นิทาน  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า  

 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า พูด/เขียน
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 
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พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด /เขียนแสดง
ความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   

 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 บอกความเหมือน  / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

 ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบท
ต่างๆ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

     ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 

     คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 
     สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
            ประวัติศาสตร์ 
            ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
            หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
            เศรษฐศาสตร์ 
            ภูมิศาสตร์ 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

     สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 
     ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
     กำรงำนอำชีพ 40 40 40 80 80 80 
     ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษพื้นฐำน) 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 800 800 800 800 800 800 

รำชวิชำเพิ่มเติม 
           หน้าที่พลเมือง 
           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
            กิจกรรมแนะแนว 
            กิจกรรมนักเรียน 
                     -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
                     -  ชุมนุม 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนทั้งหมดตำมที่หลักสูตรก ำหนด (ชม./ปี) 1,000 ชั่วโมง/ปี 
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สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
 

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 1 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระท่ี 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ 
                                  คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
  ต 1.1 ป. 1/1 ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง  
  ต 1.1 ป. 1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ 
                                อ่าน  
  ต 1.1 ป. 1/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง  
  ต 1.1 ป. 1/4  ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง  
                                   ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.2 ป. 1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.2 ป. 1/2 ใช้ค าสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง  
 ต 1.2 ป. 1/3 บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง  
 ต 1.2 ป. 1/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
                                   โดยการพูดและการเขียน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  

ต 1.3 ป. 1/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 

สำระท่ี 2 ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ 
                                  น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 2.1 ป. 1/1 พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 ต 2.1 ป. 1/2 บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา  
 ต 2.1 ป. 1/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ 
                                 เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ 
                                   เหมาะสม 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 
  ต 2.2 ป. 1/1 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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สำระท่ี 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
                                  และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 3.1 ป. 1/1 บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
สำระท่ี 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ 
                                  สังคม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 4.1 ป. 1/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ 
                                   อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 4.2 ป. 1/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
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สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ต 1.1 ป.1/1  ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่นStand up./ Sit 

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

 

ต 1.1 ป.1/2  ตัวอักษร (letter names) เสยีงตัวอักษร 
(letter sounds) สระ (vowel sounds) 
และการสะกดค า 
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น การออกเสียง

พยัญชนะต้นค า 

 

ต 1.1 ป.1/3  ค า กลุ่มค า และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน  สิ่ งแวดล้อมใกล้ตัว 
อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวง
ค าศัพท์ ประมาณ 150-200 ค า (ค าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรม) 

- อาหารใน
ท้องถิ่น 

 ต 1.1 ป.1/4  บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานท่ีมี
ภาพประกอบ 
 ประโยคค าถามและค าตอบ  

- 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. 

 

 ต 1.2 ป.1/1  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความ ที่ใช้
แนะน าตนเอง เช่น Hi/ Hello/ Good 
morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ 
Thank you./ I am sorry. How are you?/     
I am fine. etc. 

 

 ต 1.2 ป.1/2  ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  
 ต 1.2 ป.1/3  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และ ประโยคที่ใช้บอก 

   ความต้องการ เช่น I want…/Please,… etc 
 



11 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 

ต 1.2 ป.1/4  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้ขอ 
   และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น  
   What’s your name?/ 
   My name is…/ I am… etc. 

 

ต 1.3 ป.1/1  ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยว  
   กับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว  
   เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง สิ่งต่าง ๆ    
   จ านวน 1-20 สี ขนาด ต าแหน่งของสิ่งของ 

 

ต 2.1 ป.1/1  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้      
   สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด ขณะแนะน า 
   ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง  
   อาการตอบรับ หรือปฏิเสธ 

 

ต 2.1 ป.1/2  ค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของ 
   ภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 

 

 

ต 2.1 ป.1/3  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การ 
   เล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทานประ  
   กอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 

 

ต 2.2 ป.1/1  ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 

 

ต 3.1 ป.1/1  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

 

ต 4.1 ป.1/1  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์
ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

ต 4.2 ป.1/1  การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวม 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ               รำยวิชำพื้นฐำน 
อ 11101 ภำษำอังกฤษ ๑        ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
เวลำเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดำห์)  
 
 ปฏิบัติตาม ค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง ตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ภาพ ตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง เรื่องใกล้ตัว ค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลตาม แบบที่ฟัง ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง การขอ
และให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ เหมาะสม  กับวัย การระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย ค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การฟัง/
พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  
 โดยการปฏิบัติตาม ระบุอ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้บอก พูดขอ ให้
ข้อมูล ท าท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เกิด สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของ
ผู้เรียน และสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  
 ต 1.1 ป 1/1, ป 1/2, ป 1/3, ป 1/4  
 ต 1.2 ป 1/1, ป 1/2, ป 1/3, ป 1/4  
 ต 1.3 ป 1/1 ต 2.1 ป 1/1, ป 1/2, ป 1/3  
 ต 2.2 ป 1/1  
 ต 3.1 ป 1/1  
 ต 4.1 ป 1/1  
รวม 8 มำตรฐำน 16 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ อ 11101  วิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1           เวลำ 120 ชั่วโมง/ปี                             จ ำนวน ๓.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 My 
Alphabet 
 

ต1.1 ป1/2  
ต2.2 ป1/1 

การอ่านออกเสียงตัวอักษร การเขียน
ตัวอักษรได้ถูกต้อง เปรียบเทียบตัวอักษร
พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ได้ถูกต้อง 

20 10 

2 Greeting 
 

ต1.1 ป1/2  
ต1.2 ป1/1  
ป1/2 

การอ่านออกเสียง ค าทักทาย  แนะน า
ตนเอง แนะน าผู้ อ่ืน  การ  กล่าวลาได้
ถูกต้อง เขียนประโยค ได้ถูกต้อง 

20 1๒ 

3 My self ต1.1 ป1/3  
ป1/4  
ต1.3 ป1/3  
ต2.2 ป1/1 

ฟั งแ ล้ ว ต อบ ค า ถ าม นิ ท าน ง่ าย ๆ  มี
ภาพประกอบ วิเคราะห์ล าดับ เหตุการณ์
ระบุเสียง ตัวอักษรได้ 

20 1๒ 

4 My 
school 
 

ต1.1 ป1/1 
ป1/2  
ต1.2 ป1/1 
ป1/2  
ต2.1 ป2/1 
ป1/3 

ฟังและปฏิบัติตามค าสั่ งได้ พูด  โต้ตอบ
ข้อมูลง่ายๆ อ่านออก เสียง สะกดค าง่ายๆ 
ร่วม กิจกรรมทางภาษา 

20 1๒ 

5 My 
family 
 

ต1.2 ป1/3  
ป1/4  
ต1.3 ป1/1  
ต3.1 ป1/1 

อ่านออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับ ครอบครัว 
เขียนค าศัพท์เก่ียวกับ ครอบครัว 

20 1๒ 

6 My body 
 

ต1.1 ป1/2  
ต4.1 ป1/1  
ต4.2 ป1/1 

อ่านออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับ ร่างกาย 
ร่วมกิจกรรมทางภาษา 

20 1๒ 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี 120 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ              รำยวิชำเพิ่มเติม 
อ 12๑๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๑               ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
เวลำเรียน ๔0 ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดำห์)  
 
 เข้าใจค าสั่งและใช้ค าสั่งในห้องเรียน ค าขอร้อง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดค า การ 
อ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า ประโยค ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม บท  
อ่าน บทสนทนาด้วยภาษาง่าย ๆ ประโยค นิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ การเล่านิทานประกอบท่าทาง 
ให้ ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับตนเองสั้น ๆ เช่น การพูดแนะน าตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรู้
ค าศัพท์ เกี่ยวกับเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลิน
จากภาษาอังกฤษ การร้องเพลงเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวัน 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ 
การอ่าน ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใช้
เทคโนโลยีมีวินัย ใฝ่ เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ผลกำรเรียนรู้  

1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง  
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ตาม 

หลักการอ่าน  
3. สามารถบอกความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามการฟังที่

ภาพประกอบ หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ  
4. สามารถพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่ง

และ ค าขอร้อง ง่าย ๆ บอกความต้องการและความรู้สึกของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง
และเพ่ือน  

5. สามารถพูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  

6. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
7. สามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  
 

รวม 7 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชำ อ 12๑๐๑ วิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๑      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1       เวลำ ๔0 ชั่วโมง/ปี                            จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 Hello 1. นักเรียนสามารถใช้
ค า ทักทาย ค าอ าลา 
และ ท่าทางประกอบ
ได้อย่าง ถูกต้อง 

การทักทาย การแนะน าตนเอง 
แนะน าผู้อ่ืน กล่าวขอบคุณ 
กล่าวค าขอโทษ กล่าวลา เขียน 
ประโยคได้ถูกต้อง 

๕ 1๒ 

2 Colours 1. นักเรียนสามารถ
เขียน และอ่านออก
เสียงค าศัพท์ที่ 
ก าหนดให้ได้ 

อ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
เกี่ยวกับสีต่าง ๆได้ถูกต้องและ 
เขียนประโยคได้ถูกต้อง 

๕ 1๒ 

3 Number 1. นักเรียนเข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 

Number 1-20 อ่านออกเสียง 
และเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้อง 

๕ 1๐ 

4 People 1. นักเรียนสามารถให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และ ข้อมูลของผู้อื่นได้ 

อ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
เกี่ยวกับ family อาชีพและ
เขียนประโยคได้ ถูกต้อง 

๕ 1๒ 

5 My 
school 

1. นักเรียนสามารถ
สะกด ค าศัพท์ได้
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
เกี่ยวกับโรงเรียน การเดินทาง 
มาโรงเรียนด้วยยานพาหนะ 
ต่าง ๆได้ถูกต้อง 

1๐ 1๒ 

6 My body 1. นักเรียนสามารถ
ถาม-ตอบประโยค
ง่ายๆ 

อ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
เกี่ยวกับร่างกายได้ถูกต้องและ 
เขียนประโยคได้ถูกต้อง 

1๐ 1๒ 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี ๔๐ 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สำระท่ี 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ 
    คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  

ต 1.1 ป. 2/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง  
 ต 1.1 ป. 2/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้อง 
                            ตามหลักการอ่าน  

ต 1.1 ป. 2/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคที่ฟัง  
 ต 1.1 ป. 2/4 ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง 
   ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.2 ป. 2/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.2 ป. 2/2  ใช้ค าสั่งง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  
 ต 1.2 ป. 2/3  บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง  
 ต 1.2 ป. 2/4  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
   โดยการพูดและการเขียน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.3 ป. 2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
สำระท่ี 2 ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ 
   น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 2.1 ป. 2/1 พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 ต 2.1 ป. 2/2 บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา  
 ต 2.1 ป. 2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ 
     เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ 
     เหมาะสม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี 
  ต 2.2 ป. 2/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 



17 
 
สำระท่ี 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
                                  และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 3.1 ป. 2/1  บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
สำระท่ี 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
      และสังคม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 4.1 ป. 2/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ 
   อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  

ต 4.2 ป. 2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว  
 
สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.2 ต 1.1 ป.2/1  ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  

   - ค าสั่ง เช่น Show me a /an.../  
     Open your book.  
     Don’t talk in class. etc.  
   - ค าขอร้อง เช่น Please come here./  
     Come here, please.  
     Don’t make a loud noise, please./  
     Please don’t make a loud noise. etc 

 

ต 1.1 ป.2/2  ตัวอักษร (letter names) เสยีงตัวอักษร (letter 
sounds) สระ (vowel sounds) การสะกดค า และ
ประโยค 
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น  
   - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะ  ท้ายค า 
   - การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค า 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 

ต 1.1 ป.2/3  ค า กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว (Simple sentence) และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ 
เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 250 – 300 ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

 

 ต 1.1 ป.2/4  ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  
 ประโยคค าถามและค าตอบ 

- 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. 

 

 ต 1.2 ป.2/1  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
และประโยค/ข้อความท่ีใช้ แนะน าตนเอง เช่น Hi/ 
Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ How are you?/ I am fine. / I am…/ 
Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc. 

 

 ต 1.2 ป.2/2  ค าสั่ง และค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
 ต 1.2 ป.2/3  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้บอก ความ

ต้องการ เช่น  
I want…/ Please,… etc. 

 

 ต 1.2 ป.2/4  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เช่น  
What’s your name? 
My name is…/I am… etc. 

 

 

ต 1.3 ป.2/1  ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง 
ส่วนสูง สิ่งต่าง ๆ จ านวน 1-30 สี ขนาด ต าแหน่งของ
สิ่งของ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 
ต 2.1 ป.2/1  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง

ประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการ ตอบรับหรือปฏิเสธ 

- วัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

 
ต 2.1 ป.2/2  ค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เช่น 

วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 
 

 
ต 2.1 ป.2/3  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การ

ร้องเพลง การเล่านิทาน ประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส 
วันขึ้นปีใหม่ 

 

 
ต 2.2 ป.2/1  ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ และ

ภาษาไทย 
 

 ต 3.1 ป.2/1  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

 
ต 4.1 ป.2/1  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่

เกิดข้ึนในห้องเรียน 
 

 
ต 4.2 ป.2/1  การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ 
 

รวม 16 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ               รำยวิชำพื้นฐำน 
อ 12101 ภำษำอังกฤษ ๒       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2  
เวลำเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดำห์)  
 

ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ และค าขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกด
ค า และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่
ฟัง ตอบ ค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยค า
สั้นๆ ง่าย ๆในการ สื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง บอก
ความต้องการง่ายๆของ ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูด
ให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและ เรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล ส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและ เสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และ
ภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อ่ืน ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรยีน ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวม ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  

โดยการระบุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้บอก ท าท่าทาง เข้าร่วม ฟัง 
เพ่ือให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของ หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมี ความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไป ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  

ต 1.1 ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3, ป 2/4  
ต 1.2 ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3, ป 2/4  
ต 1.3 ป 2/1  
ต 2.1 ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3  
ต 2.2 ป 2/1  
ต 3.1 ป 2/1  
ต 4.1 ป 2/1  
ต 4.2 ป 2/1  

รวม 8 มำตรฐำน 16 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ อ 12101  วิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2              เวลำ 120 ชั่วโมง/ปี                   จ ำนวน 3.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 Greeting 
 

ต1.1 ป2/2  
ต1.2 ป2/1,  
ป2/2 

การอ่านออกเสียง ค าทักทาย แนะน า
ตนเอง แนะน าผู้ อ่ืน การ  กล่าวลาได้
ถูกต้อง เขียน ประโยคได้ถูกต้อง 

20 1๒ 

2 My self 
 

ต1.1 ป2/3 ,  
ป2/4  
ต1.3 ป2/3  
ต2.2 ป2/1 

ฟั งแล้ วตอบค าถามนิ ท าน ง่ ายๆ  มี
ภาพประกอบ วิเคราะห์ล าดับ เหตุการณ์
ระบุเสียง ตัวอักษร ได ้

20 1๒ 

3 My 
school 
 

ต1.1 ป2/1 ,  
ป2/2  
ต1.2 ป2/1 ,  
ป2/2  
ต2.1 ป2/1 ,  
ป2/3 

ฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้พูด โต้ตอบ
ข้อมูลง่ายๆ อ่านออก เสียง สะกดค า
ง่ายๆ ร่วม กิจกรรมทางภาษา 

20 1๒ 

4 My 
family 
 

ต1.2 ป2/3 ,  
ป2/4  
ต1.3 ป2/1  
ต3.1 ป2/1 

อ่ า น อ อ ก เสี ย ง ค า ศั พ ท์ เกี่ ย ว กั บ 
ครอบครั ว  เขี ยนค าศัพท์  เกี่ ย วกั บ
ครอบครัว 

20 1๒ 

5 Food 
and drink 
 

ต1.1 ป2/3  
ต1.2 ป2/3  
ต4.2 ป2/1 

อ่านออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับ อาหาร 
เขียนค าศัพท์ เกี่ยวกับ  อาหาร เขียน
ประโยคง่ายๆได้ ถูกต้อง 

20 1๒ 

6 My body  
 

ต1.1 ป2/2  
ต4.1 ป2/1  
ต4.2 ป2/1 

อ่านออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับ ร่างกาย 
ร่วมกิจกรรมทางภาษา 

20 10 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี 120 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                       รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ 12202๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒               ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 2 
เวลำเรียน ๔0 ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดำห์)  
 

ใช้ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดค า การอ่านออกเสียง ค า  
กลุ่มค า ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ค า ประโยค บทอ่าน บทสนทนา ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเอง ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว ค าที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษา แสดงกิริยาการขอบคุณ ขอโทษ การพูด
แนะน า ตนเอง กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ใน ห้องเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม มีวิถีของ
ระบอบ ประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การ
อ่าน ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใช้เทคโนโลยี
มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ผลกำรเรียนรู้  

1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง  
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ 

ตาม หลักการอ่าน  
3. สามารถบอกความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามการฟังที่มี 

ภาพประกอบ หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ  
4. สามารถพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่ง

และ ค าขอร้อง ง่าย ๆ บอกความต้องการและความรู้สึกของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และเพ่ือน  

5. พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทาง ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  

6. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
7. สามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  

รวม 7 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม  
 

รหัสวิชำ อ 1220๑   วิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2   เวลำ ๔0 ชั่วโมง             จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                 
สัดส่วนคะแนนรำยปี= 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 Greeting 1. นักเรียนสามารถใช้
ค า ทักทาย ค าอ าลา 
และ ท่าทางประกอบ
ได้อย่าง ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง ค าทักทาย 
แนะน าตนเอง แนะน าผู้อ่ืน 
การกล่าวลาและเขียน ประโยค
ได้ถูกต้อง 

๕ 1๒ 

2 My 
school 

1. นักเรียนสามารถ
เขียน และอ่านออก
เสียงค าศัพท์ที่ 
ก าหนดให้ได้ 

อ่านออกเสียงค าศัพท์และ 
เขียนเกี่ยวกับอุปกรณ์การ 
เรียนได้ถูกต้อง เขียนประโยค 
ได้ถูกต้อง 

๕ 1๒ 

3 My body 1. นักเรียนเข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 

อ่านออกเสียงค าศัพท์และ 
เขียนเกี่ยวกับส่วนประกอบ 
ต่าง ๆของร่างกายได้ถูกต้อง 

๕ 1๐ 

4 My family 1. นักเรียนสามารถให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และ ข้อมูลของผู้อื่นได 

อ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
เกี่ยวกับ family อาชีพและ
เขียนประโยคได้ ถูกต้อง พูดบท
สนทนาง่ายๆ สั้นๆได้ถูกต้อง 

๕ 1๒ 

5 Food 
and 
Drink 

1. นักเรียนสามารถ
สะกด ค าศัพท์ได้
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ง่ายๆ 
อ่านและเขียนประโยคได้
ถูกต้อง 

๑๐ 1๒ 

6 Animal 1. นักเรียนสามารถ
ถาม-ตอบประโยค
ง่ายๆ 

อ่านออกเสียงและเขียน 
ค าศัพท์เก่ียวกับสัตว์และสัตว์ 
เลี้ยงง่ายได้ถูกต้อง 

1๐ 1๒ 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สำระท่ี 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  
มำตรฐำน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
                      อย่างมีเหตุผล  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.1 ป. 3/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 ต 1.1 ป. 3/2 อ่านออกเสียงค า สะกดค า  อ่านกลุ่มค า  ประโยค  และบทพูดเข้าจังหวะ  
                            (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 ต 1.1 ป. 3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มค า และประโยคที่ฟัง  
 ต 1.1 ป. 3/4 ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
มำตรฐำน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ  
                      ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.2 ป. 3/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.2 ป. 3/2 ใช้ค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง  
 ต 1.2 ป. 3/3 บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง  
 ต 1.2 ป. 3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง  
 ต 1.2 ป. 3/5 บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ 
                           ฟัง 
มำตรฐำน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 
                      และการเขียน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.3 ป. 3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.3 ป.3/2  จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 
 
สำระท่ี 2 ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
                     อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 2.1 ป. 3/1 พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 ต 2.1 ป. 3/2 บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความ 
                            เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
 ต 2.1 ป. 3/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  
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มำตรฐำน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                       กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

  ต 2.2 ป. 3/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆของ 
                                                               ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 
สำระท่ี 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
มำตรฐำน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น 
                      พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 3.1 ป. 3/1 บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
สำระท่ี 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 4.1 ป. 3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
มำตรฐำน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ 
                     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 4.2 ป. 3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  
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สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 ต 1.1 ป.3/1  ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  

   - ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน   
   - ค าสั่ง เช่น Give me a/an.../  

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

     -  ค าขอร้อง 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. 

 

ต 1.1 ป.3/2  ค า กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้าจังหวะ และ
การสะกดค า 
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น  
   - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะ ท้ายค า   
   - การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า 

 

ต 1.1 ป.3/3  กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์  และความหมาย 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ 350 - 450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

- ส ภ า พ
อ า ก า ศ ใ น
ท้องถิน่ 

 ต 1.1 ป.3/4  ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ   
 ประโยคค าถามและค าตอบ   

- 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.    
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
 ต 1.2 ป.3/1   บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ

โทษ และประโยค/ข้อความ ที่ใช้แนะน าตนเอง 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. 

 

 ต 1.2 ป.3/2  ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
 ต 1.2 ป.3/3  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้บอก ความ

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

 

 ต 1.2 ป.3/4  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน 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…  
Who is…? He/ She is… etc. 

 

 ต 1.2 ป.3/5  ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ 
ชอบ ไม่ชอบ เช่น Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m 
happy./ I like cats./  
I don’t like snakes. etc. 

 

 ต 1.3 ป.3/1  ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง 
ส่วนสูง สิ่งต่าง ๆ จ านวน 1-50 สี ขนาด ต าแหน่งของ
สิ่งของ 

 

 ต 1.3 ป.3/2  ค า กลุ่มค า ที่มีความหมายเก่ียวกับบุคคล สัตว์ และ
สิ่งของ เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับ
ค าหรือกลุ่มค า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
 ต 2.1 ป.3/1  มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เช่น การขอบคุณ   ขอโทษ การใช้สีหน้า 
ท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง 
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการ 
ตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

 ต 2.1 ป.3/2  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งาน
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่ง
กาย อาหาร เครื่องดื่ม 

 

 ต 2.1 ป.3/3  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การ
เล่ น เก ม  ก ารร้ อ ง เพ ล ง ก าร เล่ านิ ท าน 
ประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 

 

 ต 2.2 ป.3/1  ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
และประโยคของภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย 

 

 ต 3.1 ป.3/1  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อ่ืน 

 

 ต 4.1 ป.3/1  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย 
ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

 ต 4.2 ป.3/1  การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวม
ค าศัพท ์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                                 รำยวิชำพื้นฐำน  
อ 13101 ภำษำอังกฤษ ๓                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
เวลำเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดำห์)  
 
 ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค
และบท พูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
ของกลุ่มค าและ ประโยคที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูด
โต้ตอบค าสั้นๆง่ายๆใน การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆตามแบบที่
ฟัง บอกความต้องการง่ายของ ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและ
เพ่ือนตามแบบที่ฟัง บอกความรู้สึกของ ตนเองเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆตามแบบที่ฟัง 
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์และสิ่งของ ตาม
แบบที่ฟังหรืออ่าน พูดและท าท่าทางประกอบ ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อ
และค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวข้องกับเทศกาล วันส าคัญ งาน ฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความ  แตกต่างของเสียง อักษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศ บอกค าศัพท์ที่ เกี่ยวกับกลุ่ม  สาระการเรียนรู้ อ่ืน ฟังพูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องใกล้ตัว  
 ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษา
ท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและ
สนใจกิจกรรมทาง ภาษาและวัฒนธรรม รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย อยู่ อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข สนุกสนานในการ
เรียน และเป็นพื้นฐาน ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป  
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  
 ต 1.1 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4  
 ต 1.2 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5  
 ต 1.3 ป 3/1, ป 3/2  
 ต 2.1 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3  
 ต 2.2 ป 3/1 ต 3.1 ป 3/1  
 ต 4.1 ป 3/1  
 ต 4.2 ป 3/1  
รวม 8 มำตรฐำน 18 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ อ 13101  วิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน ๓     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3              เวลำ ๑๒0 ชั่วโมง/ปี                          จ ำนวน ๓.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 My Self 
 

ต 1.2 ป.3/3  
ต 1.2 ป.3/4  
ต 1.2 ป.3/5  
ต 1.3 ป.3/1 

บอกความต้ องการ ความรู้สึ กหรือ
กิจกรรม ต่าง ๆพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ
ตามแบบที่ ฟังเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

15 5 

2 My 
family 
 

ต 1.1 ป.3/3  
ต 1.1 ป.3/4  
ต 1.3 ป.3/1  
ต 1.3 ป.3/2  
ต 4.2 ป.3/1 

ตอบค าถามจากการฟัง อ่านประโยค บท 
สนทนา หรือนิทานง่ายๆเลือก / ระบุ
ภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
ของค า และประโยคที่ฟัง พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ ตนเองใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
รวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้
ตัวและจัด หมวดหมู่ค าตามประเภทของ
สัตว์บุคคล และสิ่งของ 

15 5 

3 My 
School 
 

ต 1.1 ป.3/1  
ต 1.2 ป.3/2  
ต 2.1ป.3/1  
ต 4.1 ป.3/1  
ต 4.2 ป.3/1 

ฟัง พูด ปฏิบัติและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง
ง่ ายๆ  ต าม แบ บ ที่ ฟั ง  ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ห้ องเรียนท า  ท่ าทางประกอบตาม
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เจ้ า ข อ งภ า ษ า ใช้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม ค าศัพท์
ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

15 5 

4 Life Style 
 

ต 1.1 ป.3/2  
ต 1.2 ป.3/1  
ต 1.3 ป.3/2  
ต 2.1 ป.3/1  
ต 2.2 ป.3/1 

อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า 
ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ
ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน บอกความ
แตกต่างของ ตัวอักษร ค า กลุ่มค า และ
ป ร ะ โ ย ค ง่ า ย ๆ  ร ะ ห ว่ า ง ภ า ษ า 
ต่างประเทศและภาษาไทยพูด โต้ตอบ
และท าท่าทางประกอบด้วยค าสั้นๆ 
ง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคล จัด
หมวดหมู่ ค า ตามประเภทของบุคคล 
สัตว์ สิ่งของตาม แบบที่ฟังหรืออ่าน 

15 15 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

5 Food 
and 
Drink 
 

ต 1.3 ป.3/2  
ต 2.2 ป.3/1  
ต 3.1 ป.3/1 

การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับอาหารและ 
เครื่องดื่ม ขั้นตอนการประกอบอาหาร
และ เครื่องดื่ม การซื้อขายและถามราคา
ของสินค้า 

15 10 

6 Special 
Time 
 

ต 1.1 ป.3/3  
ต 2.1 ป.3/2  
ต 2.1 ป.3/3  
ต 3.1 ป.3/1 

เลือกระบุสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย 
ของกลุ่มค าของประโยคที่ฟัง บอกชื่อ 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวัน ส าคัญ 
งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของ เจ้าของ
ภ าษ า และกลุ่ ม ส าระ อ่ืน  เข้ าร่ วม 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้ 
เหมาะสมกับวัย 

15 10 

7 Home 
Sweet 
 

ต 1.2 ป.3/3  
ต 1.2 ป.3/4  
ต 1.2 ป.3/5  
ต 1.3 ป.3/2  
ต 2.1 ป.3/1  
ต 2.2 ป.3/1  
ต 3.1 ป.3/1  
ต 4.1 ป.3/1  
ต 4.2 ป.3/1 

การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกใน 
ครอบครัว ค าศัพท์เกี่ยวกับห้องต่าง ๆ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ ภายใน
บ้าน และพูดแนะน าสมาชิก สื่อสาร
เกี่ยวกับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าร่วมกัน
เป็นการใช้ ภาษาจากสื่อใกล้ตัว ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียนเห็น ความส าคัญของการใช้
ภาษาในการสื่อสาร  และน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

15 10 

8 Outdoor 
Activities 

 

ต 1.1  
ป.3/1-4  
ต 1.2 ป.3/1  
ต 1.3 ป.3/2  
ต 2.1 ป.3/1  
ต 2.2 ป.3/1  
ต 3.1 ป.3/1  
ต 4.1 ป.3/1  
ต 4.2 ป.3/1 

การเรียนรู้คาศัพท์สานวนภาษา ประโยค 
เกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ ช่วย
ให้ จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและ
ฟัง สนทนา พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูล 
บรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับนันทนาการ และ 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

15 10 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี 120 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ              รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ 1320๑ ทักษะภำษำอังกฤษ ๓       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  
เวลำเรียน ๔0 ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ค า กลุ่มค า ประโยคค าสั่ง คาขอร้อง บทพูดเข้าจังหวะตามหลักการอ่าน    
ภาพ และ สัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยค ความต้องการของตนเองตามแบบที่
ฟัง นิทาน ค าถาม ประโยค บทสนทนา ข้อ มูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว หมวดหมู่คู่ตาม ประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับ เทศกาลวันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา        
ค า กลุ่มค า ประโยคของภาษาต่างประเทศ และของไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
ความแตกต่าง ของเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน รวมทั้งสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนใน ห้องเรียนและค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การ
อ่าน ออกเสียง การระบุตัวอักษร การเข้า ร่วมกิจกรรมทางภาษาเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร การ คิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และมี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน
และมีเจคติที่ดีต่อ วิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. สามารถใช้ค าทักทาย ค าอ าลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง  
2. สามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้  
3. เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่าย  
4. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่น  
5. สามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง  
6. สามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  
7. เข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆ  
8. สามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

รวม 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชำ อ13202๑ รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   เวลำ ๔0 ชั่วโมง             จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                 
สัดส่วนคะแนนรำยปี= 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 My 
Classroom 

1. ส าม ารถ ใช้
ค า ทักทาย ค า
อ า ล า  แ ล ะ ใช้
ท่ า ท า ง 
ป ร ะ ก อ บ ไ ด้
อย่าง ถูกต้อง 

ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ 
ระบุ ตัวอักษรและเสียง อ่านออก
เสียงค า สะกด ค า และอ่านประโยค
ง่ายๆ เลือกภาพตรง ตามความหมาย
ของค า กลุ่มค า ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

5 5 

2 Yes, I can 2. สามารถ
เขียน และอ่าน
ออกเสียง 
ค าศัพท์ที่ 
ก าหนดให้ 

ฟัง พูด ในสถานการณ์ท่ีง่ายๆ ตอบ
ค าถาม จากการฟังประโยคบท
สนทนา นิทาน ง่ายๆ ที่มี
ภาพประกอบ 

5 5 

3 It’s 
Lunchtime 

3. เข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ง่าย 

ฟัง พูด ปฏิบัติและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ง่ายๆตามแบบที่ฟัง ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน บอกค าศัพท์และพูด
ประโยคง่ายๆเกี่ยวกับ เรื่องเวลา 

5 5 

4 My Pets 4. สามารถให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเอง และ
ข้อมูล ของผู้อ่ืน 

อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ
ง่ายๆ  และ ประโยคง่ายๆ  ระหว่างภาษา 
ต่างประเทศ และภาษาไทย พูดโต้ตอบ
และท าท่าทาง ประกอบด้วยค าสั้นๆ
ง่ายๆในการสื่อสาร ระหว่างบุคคล 
จัดหมวดหมู่ค า เกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยง 

5 15 

5 Are you 
ok? 

5. สามารถ
สะกด ค าศัพท์
ได้ถูกต้อง 

อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยคและบทสนทนา 
บอกค าศัพท์และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
ความรู้สึกถาม สารทุกข์สุกดิบของ
เพ่ือนร่วมห้องและ บุคคลอ่ืน ๆ 

5 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

6 Every Day 6. สามารถ
ถาม-ตอบ
ประโยค
ง่ายๆ 

เลือกระบุสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมาย ของกลุ่มค าของประโยค
ที่ฟัง บอกชื่อ ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
วันเวลา ชวีิตความ เป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา และกลุ่มสาระ อ่ืน เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
วัฒนธรรมได้เหมาะสมกับวัย 

5 10 

7 After School 7. เข้าใจบท 
สนทนาและ 
บทความ
สั้นๆ 

การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกใน 
โรงเรียน ค าศัพท์เกี่ยวกับห้องต่าง ๆ 
ค าศัพท์เก่ียวกับสิ่งของต่าง ๆ ภายใน 
โรงเรียน และพูดแนะน าสมาชิก 
สื่อสาร เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท า
ร่วมกันเป็น การใช้ภาษาจากสื่อใกล้
ตัว ซึ่งจะท าให้ ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของการใช้ภาษาใน การ
สื่อสาร และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้ 

5 10 

8 Fun 
and 
Games 

8. สามารถ
ใช้และ 
เข้าใจ
ไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษ 

การเรียนรู้คาศัพท์ส านวนภาษา 
ประโยค เกี่ยวกับการกีฬาและ
นันทนาการ ช่วยให้ จับใจความส าคัญ
จากเรื่องที่อ่านและฟัง สนทนา พูด
และเขียนโต้ตอบข้อมูล บรรยายสั้น ๆ 
เกี่ยวกับนันทนาการ และ เรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว 

5 10 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี 40 100 
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 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระท่ี 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ 
                                  คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (Instructions) ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
 ต 1.1 ป. 4/2   อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้า  
                             จังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 ต 1.1 ป. 4/3   เลือก/ระบุ ภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ 
                             ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 ต 1.1 ป. 4/4   ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.2   มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดง 
     ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
 ต 1.2 ป. 4/2 ใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและค าขออนุญาตง่ายๆ  
 ต 1.2 ป. 4/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  
 ต 1.2 ป. 4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและครอบครัว  
 ต 1.2 ป. 4/5 พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตาม 
                         แบบที่ฟัง  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง 
                                   ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
 ต 1.3 ป. 4/2  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน  
 ต 1.3 ป. 4/3  พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  
 
สำระท่ี 2 ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.1 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และ 
  น ำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 2.1 ป. 4/1  พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
                            ภาษา  
 ต 2.1 ป. 4/2  ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ 
                            ของเจ้าของภาษา  
 ต 2.1 ป. 4/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.2 เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของ 
                                  เจ้ำของภำษำกับภำษำและวัฒนธรรมไทย และน ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง  
                                  และเหมำะสม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 ต 2.2 ป. 4/1  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความของ 
    ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  
 ต 2.2 ป. 4/2   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม 
                             ของเจ้าของภาษากับของไทย 
 
สำระท่ี 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนแล 
                                  เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 3.1 ป. 4/1  ค้นคว้า/รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วย 
                            การพูด/การเขียน 
 
สำระท่ี 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ 
                                   สังคม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 4.1 ป. 4/1  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบ 
                                 อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 4.2 ป. 4/1  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
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สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป. 4 ต 1.1 ป. 4/1  ป ฏิ บั ติ ต าม ค าสั่ ง  ค าข อ ร้ อ งแ ล ะค า แน ะน า

(Instructions) ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 

 
ต 1.1 ป. 4/2  อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค 

ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

 

 
ต 1.1 ป. 4/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่อง หมายตรง

ตามความหมายของประโยคและ ข้อความสั้นๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน  

 

 
ต 1.1 ป. 4/4  ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค  

     บทสนทนา และนิทานง่ายๆ  
 

 ต 1.2 ป. 4/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   
 ต 1.2 ป. 4/2  ใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและ ค าขออนุญาตง่ายๆ   
 ต 1.2 ป. 4/3  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และ  

  ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
 

 ต 1.2 ป. 4/4  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน
และครอบครัว 

 

 ต 1.2 ป. 4/5  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง  

 

 ต 1.3 ป. 4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว   
 ต 1.3 ป. 4/2  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว

ตามท่ีฟังหรืออ่าน  
 

 ต 1.3 ป. 4/3  พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้
ตัว 

 

 ต 2.1 ป. 4/1  พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

 ต 2.1 ป. 4/2  ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา 

 

 ต 2.1 ป. 4/3  เข้ าร่ วมกิ จกรรมทางภาษา และวัฒ นธรรมที่
เหมาะสมกบัวัย 

 

 ต 2.2 ป. 4/1  บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษรค า กลุ่มค า 
ประโยคและข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 
ต 2.2 ป. 4/2  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล 

และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

 

 
ต 3.1 ป. 4/1  ค้นคว้า/รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน 
- อาชีพใน
ท้องถิ่น 

 
ต 4.1 ป. 4/1  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

และสถานศึกษา 
 

 
ต 4.2 ป. 4/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ 
 

 
ต 4.2 ป. 4/2  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 

ชุ ม ช น  แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น / ป ร ะ เท ศ ช า ติ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                        รำยวิชำพื้นฐำน  
อ 14101 ภำษำองักฤษ ๔                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  
เวลำเรียน ๘0 ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดำห์)  
 
 ฟัง อ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ สะกดค า ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  
ง่ายๆ สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการ อ่าน มีทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ใจ ความเหมือนและความแตกต่างของภาษา วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง และ ชีวิต ความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและ วัฒนธรรมไทย อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าขออนุญาตง่ายๆ โดยใช้การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เลือก 
ระบุ ภาพประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน ตอบค าถามจาก
การฟัง และ อ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
แสดงความ ต้องการของตนเอง และขอแสดงความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด เขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
และ กิจกรรมต่าง ๆ พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แบบที่ ฟัง น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด และ  
เขียน พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรือ อ่าน พูดแสดงความคิดเห็น  
ง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และน าไปใช้ได้ อย่างเหมาะสมกับกาละเทศตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบ
ค าถามเกี่ยวกับ เทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย อธิบายความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า 
กลุ่มค า ประโยค และข้อความของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ ในการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โลกทัศน์ของตน มี ความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ 
รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์มีจิต สาธารณะ และด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  

ต 1.1 ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3, ป 4/4  
ต 1.2 ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3, ป 4/4, ป 4/5  
ต 1.3 ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3  
ต 2.1 ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3  
ต 2.2 ป 4/1, ป 4/2  
ต 3.1 ป 4/1  
ต 4.1 ป 4/1  
ต 4.2 ป 4/1       รวม 8 มำตรฐำน 20 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ อ 14101  วิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 4          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4             เวลำ 80 ชั่วโมง/ปี                             จ ำนวน ๒.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 Myself 
 

ต 1.2 ป.4/3  
ต 1.2 ป.4/4  
ต 1.2 ป.4/5  
ต 1.3 ป.4/1 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน 
ค าศัพท์ส านวนภาษา ข้อความ และ 
ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูล 

10 5 

2 Our School 
 

ต 1.1 ป.4/1  
ต 1.2 ป.4/2  
ต 2.1 ป.4/1  
ต 4.1 ป.4/1  
ต 4.2 ป.4/1 

ฟัง พูด ปฏิบัติและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ง่ายๆตามแบบที่ ฟั ง ที่ เกิดขึ้ น ใน
ห้องเรียน ท าท่าทางประกอบตาม
วัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา ใช้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ  รวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

10 5 

3 Lovely 
Family 
 

ต 1.1 ป.4/3  
ต 1.2 ป.4/1  
ต 1.2 ป.4/4 
 

บอกสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ประโยค 
และข้ อค ว าม สั้ น ที่ ฟั งห รื อ อ่ าน 
ประโยค ค าสั่ง , ค าขอร้อง , ค าขอ
อนุญาต ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง และ
บุคคลในครอบครัว 

10 10 

4 Free time 
 

ต 2.1 ป.4/1  
ต 2.2 ป.4/1  
ต 2.2 ป.4/2  
ต 4.2 ป.4/1 

ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าการ
เขียนค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ
สัญลักษณ์ ภาพ เนื้อเรื่อง เกี่ยวกับ
การท ากิจกรรม ต่าง ๆในเวลาว่าง
และกิจกรรมที่ท าใน ช่วงเวลาอ่ืน ๆ 

10 10 

5 Shopping 
 

ต 1.2 ป.4/3  
ต 1.2 ป.4/4  
ต 1.2 ป.4/5  
ต 1.3 ป.4/1 

บอก ค าศัพท์ประโยค สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย และความหมายของ
ค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า ตลาด
หรือ ห้างสรรพสินค้าสนทนา นิทาน 
เพ่ือ ตอบค าถามของเรื่องค าศัพท์บท 
สนทนา และประโยค ที่ขอใช้และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสิ่งใกล้ ตัว เพ่ือน  

10 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

   

และครอบครัวประโยคและ 

ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูล
มารยาท และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

  

6 Weather 
 

ต 1.2 ป.4/5  
ต 2.1 ป.4/2  
ต 3.1 ป.4/1 

เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ พูด 
โต้ ตอบและถามค าถามเกี่ ยวกับ
ฤดู ก าลของภู มิ ภ าคต่ าง ๆ  ของ
ประเทศ 

10 10 

7 Travel 
 

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

ประโยค บทสนทนา หรือนิทาน ตอบ 
ค าถามประโยคถามตอบค าศัพท์ 
ส านวน และประโยค ที่ใช้ขอและให้
ข้อมูล แสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 

10 10 

8 Relationship 
with other 
 

ต 2.1 ป.4/3  
ต 4.2 ป.4/1 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของ เจ้าของภาษา ประวัติวันส าคัญ 
ค าทักทาย ค าอวยพรตามเทศกาล 

10 10 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี 80 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                        รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ 14201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔               ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  
เวลำเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ตัวอักษรและเสียง ค า กลุ่มค า ประโยค ค าถาม บทสนทนา หลักการอ่านค าสั่ง 
ค า ขอร้อง และค าแนะน า นิทาน ภาพตรงตามความหมาย ความต้องการของตนเอง และความช่วยเหลือ 
ใน สถานการณ์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆใกล้ตัว ท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม กิจกรรมทางภาษา 
และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความ 
ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง 
ตาม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และการ
สืบค้น ข้อ มูลรวบรวมข้อมูล ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การ
อ่าน ออกเสียง การเขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การ แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีเจคติที่ดี
ต่อวิชา ภาษาอังกฤษ 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. สามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้  
2. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่น  
3. เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ  
4. สามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง  
5. สามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  
6. เข้าใจ ค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในสถานศึกษา  
7. เข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆ  
8. สามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

รวม 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชำ อ 14201 รำยวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4   เวลำ ๔0 ชั่วโมง                     จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                 
สัดส่วนคะแนนรำยปี= 70 : 30 
  

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 New 
Friends 

1. ส าม ารถ เขี ย น 
และอ่านออกเสียง 
ค าศัพท์ที ่ก าหนดให้ 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เพ่ือน ค าศัพท์ส านวนภาษา 
ข้อความ และ ประโยคที่ใช้ขอและ
ให้ข้อมูล 

๕ 5 

2 What’s 
the 
weather 
like? 

2. สามารถให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเอง และข้อมูล 
ของผู้อ่ืน 

ฟัง พูด ปฏิบัติและใช้ค าสั่ง ค า
ขอร้อง ง่ายๆตามแบบที่ฟัง พูด
ถาม-ตอบเกี่ยวกับ สภาพอากาศที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

๕ 5 

3 In My 
Town 

3. เข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ง่ายๆ 

บอกสัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ประโยค และข้อความสั้นที่ฟังหรือ
อ่าน ประโยค ค าสั่ง , ค าขอร้อง , 
ค าขออนุญาต ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว 

๕ 10 

4 Jobs 4. สามารถสะกด 
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง 

ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าการ
เขียนค า กลุ่มค า ประโยค 
ข้อความสัญลักษณ์ ภาพ เนื้อเรื่อง 
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ 

๕ 10 

5 At 
School 

5. สามารถถาม-
ตอบประโยคง่ายๆ 

บอกค าศัพท์ประโยค สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย และความหมายของ
ค าศัพท์ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
ตอบค าถามของ เรื่องค าศัพท์บท
สนทนา และประโยค ที่ ขอใช้และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสิ่งใกล ้ตัว เพ่ือน 
และครอบครัวประโยคและ 
ข้อความที่ใช้ในการพูด 

๕ 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

6 Time to 
Eat 

6. เข้าใจ ค าสั่ง ค า 
ขอร้อง ภาษา 
ท่าทาง และ 
ค าแนะน าใน 
สถานศึกษา 

บอกค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค พูด
โต้ตอบ และถามค าถามเกี่ยวกับ
เวลาในการท า กิจกรรมต่าง 

๕ 10 

7 At the 
Toy 
Shop 

7. เข้าใจบท 
สนทนาและ 
บทความสั้นๆได 

บอกประโยค บทสนทนา หรือ 
นิทาน ตอบค าถามประโยคถาม
ตอบ ค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยค ที่ใช้ขอ และให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
ร้านค้า 

๕ 10 

8 Going to 
the 
Beach 

8. สามารถใช้และ 
เข้าใจไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษ 
พ้ืนฐาน 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของ เจ้าของภาษา ประวัติวัน
ส าคัญ ค าทักทาย ค าอวยพรตาม
เทศกาล 

๕ 10 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี 40 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สำระท่ี 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.1  เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ และ

แสดง ควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.1 ป. 5/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน  
 ต 1.1 ป. 5/2  อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 ต 1.1 ป. 5/3  ระบุ วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ  
                           ข้อความสั้นๆ ที่ฟังและอ่าน  
 ต 1.1 ป. 5/4  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทาน 
                            ง่ายๆ และเรื่องสั้นๆ  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.2 มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดง 
                                 ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.2 ป. 5/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
 ต 1.2 ป. 5/2   ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน าง่ายๆ  
 ต 1.2 ป. 5/3   พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
                              ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  
 ต 1.2 ป. 5/4   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ 
                             ตัว  
 ต 1.2 ป. 5/5   พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  
                             พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.3 น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่อง 
                                  ต่ำงๆ โดยกำรพูดและกำรเขียน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 1.3 ป. 5/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
 ต 1.3 ป. 5/2  เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิ และแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 ต 1.3 ป. 5/3   พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  
 
สำระท่ี 2 ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.1  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และ 
  น ำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 2.1 ป. 5/1   ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม และ 
                              วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
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 ต 2.1 ป. 5/2  ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความ 
       ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา  
  ต 2.1 ป. 5/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.2 เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของ 
                                  เจ้ำของภำษำกับภำษำและวัฒนธรรมไทย และน ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง 
                                   เหมำะสม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ต 2.2 ป. 5/1   บอกความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การ 
                     ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างประโยคของ    

   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
 ต 2.2 ป. 5/2  บอกความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองของเจ้าของ 
                             ภาษากับของไทย 
 
สำระท่ี 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 3.1  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน  
                                    และเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของ 
                                    ตน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 ต 3.1 ป. 5/1  ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้  
                             และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน 
 
สำระท่ี 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท้ังในสถำนศึกษำ ชุมชน และ 
                                  สังคม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
  ต 4.1 ป. 5/1  ฟัง พูดและอ่าน/ เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ 
                                 สถานศึกษา 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.2  ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อกำรประกอบ 
                                   อำชีพและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
  ต 4.2 ป. 5/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
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สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป. 5 ต 1.1 ป. 5/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่ายๆ ที่

ฟังและอ่าน 
 

ต 1.1 ป. 5/2  อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 

ต 1.1 ป. 5/3  ระบุ วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและข้อความ สั้นๆ ที่ฟังและ
อ่าน  

- ร ะ บุ ป้ า ย 
สัญลักษณ์ ใน
ท้องถิ่น 

ต 1.1 ป. 5/4  พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

 

ต 1.2 ป. 5/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้ เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

 

ต 1.3 ป. 5/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว   
ต 1.3 ป. 5/2  เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ และแสดงข้อมูล

ต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 

ต 1.3 ป. 5/3  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   
ต 2.1 ป. 5/1  ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตาม

มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

ต 2.1 ป. 5/2  ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของ
เจ้าของภาษา 

 

ต 2.1 ป. 5/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  

 

ต 2.2 ป. 5/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมาย วรรคตอน
และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 

ต 2.2 ป. 5/2  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล
และงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป. 5 ต 3.1 ป. 5/1  ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/ 
การเขียน  

-ค้นคว้ารวบรวม
ค าศัพท์ผัก 
ผลไม้ ใน
ท้องถิ่นที่
นักเรียนอาศัย
อยู่ 

ต 4.1 ป. 4/1  ฟังและพูด/ อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

 

ต 4.2 ป. 4/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 

 

ต 4.2 ป. 4/2  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุ ม ช น  แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น /  ป ร ะ เท ศ ช า ติ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                        รำยวิชำพื้นฐำน  
อ 15101 ภำษำอังกฤษ ๕                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  
เวลำเรียน ๘0 ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า ที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และ
บท กลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของ ประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านบท
สนทนา และนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าขอ อนุญาตและให้ค าแนะน าง่าย ๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเองเพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้
ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ตอบค าถาม/บอก ความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ
ล าดับค า(order)ตามโครงสร้างของประโยคของ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอก
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงาน ฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย 
ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง 
พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ สถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้บอก ท าท่าทาง  
เข้าร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตาม
ความ ต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนในสังคมได้ อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  

ต.1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
ต.1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
ต.1.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
ต.2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
ต.2.2 ป.5/1, ป.5/2 ต.3.1 ป.5/1  
ต.4.1 ป.5/1  
ต.4.2 ป.5/1 รวม 8 มำตรฐำน 20 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ อ 15101  วิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 5          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5              เวลำ 80 ชั่วโมง/ปี                   จ ำนวน ๒.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 English For 
Socials and 
Culture 

 

ต 1.1 ป 5/1, 
ป 5/2 ป 5/4  
ต 1.2 ป 5/1, 
ป 5/2  
ต 2.1 ป .5/1 

การใช้และปฏิบัติตามค าสั่ ง ค า
ขอร้อง พูด ประโยคค าสั่ง ขอร้อง 
ค าขออนุญาต และ ให้ค าแนะน า 
ง่าย ๆ การพูดและเขียนโต้ตอบ
เกี่ยวกับการทักทาย การกล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ขออภัย การ พูด
แทรกอย่างสุภาพ การขออนุญาต 
การ แนะน าตนเอง เพ่ือน และ
บุคคลใกล้ตัว ด้วยการใช้ถ้อยค า 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง  ตาม
มารยาททางสังคม และวัฒนธรรม
ของ เจ้าของภาษา สามารถปฏิบัติ
ต น ไ ด้ อ ย่ า ง  ถู ก ต้ อ ง ใ น
ชีวิตประจ าวัน วาดภาพสัญลักษณ์ 
ห รื อ เค รื่ อ งห ม า ย  ต ร ง ต า ม
ความหมายของ ประโยค 

๕ 5 

2 Personal 
Identification 

 

ต 1.1 ป5/2, 
ป 5/3  
ป5/4,  
ต 1.2 ป5/1,
ป.5/4, ป5/5  
ต 1.3 ป5/1, 
ป5/2, ป.5/3  
ต 2.1 ป.5/1  
ต 2.2 ป 5/1  
ต 3.1 ป 5/1 
 
 

การพูดและเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับ ตนเอง ผู้อ่ืน ต้องเรียนรู้
ค าศัพท์ในการบอก ข้อมูลส่วนตัว 
รวมถึงการใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม
ตาม มารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของ ภาษาในการแนะน า
ตนเองและข้อมูล 
ส่วนตัว วัน เดือน ปีเกิด จ านวน 
เวลา กิจวัตร ประจ าวัน งาน
อดิเรก สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ได้ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน,  

๕ 5 



51 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

   การระบุ/วาด ภาพ สัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมาย ตรงตาม ความหมาย
ของ ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่
ฟังหรืออ่าน 

  

3 Funny School 
 

ต1.2 ป 5/1,
ป 5/4  
ต1.3 ป 5/1,
ป 5/3  
ต2.1 ป 5/3  
ต2.2 ป 5/1  
ต3.1 ป 5/1  
ต4.1 ป 5/1  
ต4.2 ป 5/1 

เรี ยน รู้ ค าศั พท์ เกี่ ย วกับ บุ คคล 
สถานที่  ต่าง ๆ และวิชาที่ เรียน
ภายในโรงเรียน รวมทั้งค าสั่งที่ใช้ใน
ห้องเรียน การปฏิบัติ  ตามค าสั่ง 
การถามและการบอก ข้อมูล วิชา 
ที่ชอบเรียน เป็นการพัฒนา ทักษะ
ใน การฟัง พูด อ่านและ เขียนเพ่ือ
การสื่อสาร ในชีวิตจริง สามารถ
บอกทิศทางและ  ต าแหน่ งของ
สถานที่ต่าง ๆ สามารถบอก วิธีการ
เดินทางไปโรงเรียน การอ่านป้าย 
สัญลักษณ์ต่าง ๆได้ 

๕ 5 

๔ Happy family 
 

ต 1.1 ป5/1, 
ป5/2, ป 5/4  
ต 1.2 ป5/1, 
ป5/2  
ต 1.3  
ป 5/1 ป5/2  
ป 5/3  
ต 2.1 ป 5/1  
ต 3.1 ป 5/1  
ต 4.1 ป 5/1  
ต 4.2 ป 5/1 

ก า ร อ่ า น อ อ ก เสี ย ง ป ร ะ โย ค 
ข้อความ บท กลอนสั้น การบอก
ใจความส าคัญและการ ตอบค าถาม 
จากการฟังและอ่านบท  สนทนา 
การพูด เขียนเพ่ือขอและให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว 
และ เรื่องใกล้ตัว การพูด เขียน
แ ส ด ง  ค ว าม รู้ สึ ก ข อ งต น เอ ง
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว การเขียนภาพ 
แผนผังและ แผนภูมิแสดง ข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่ ฟั งหรือ อ่าน และ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

๕ 10 

5 House and 
Home 

 

ต 1.1 ป5/3  
ต 1.2 ป5/2,
ป5/4, ป5/5  
ต 2.1ป 5/1,
ป 5/3  

การพูด เขียนเพ่ือขอและให้ ข้อมูล 
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ ส่วนต่าง 
ๆ ของ บ้าน ห้องต่าง ๆ ในบ้าน 
ลักษณะส่วนต่างๆ ของบ้านและ
การท ากิจกรรมต่าง ๆ หลังเลิก 

10 5 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

  ต 2.2 ป 5/1  
ต 3.1 ป 5/1 

เรียน เป็นข้อมูลใกล้ตัว ซึ่งผู้เรียน
ควรเรียนรู้เพื่อน าไปใช้สนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ การ
อธิบายเพื่อให้ ข้อมูลในชีวิตได้
อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นการพูดและเขียน
เกี่ยวกับงานบ้านที่ท าใน 
ชีวิตประจ าวัน เป็นส่วนหนึ่งใน
การสื่อสาร ที่เกิดขึ้นได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการ เขียนภาพ 
แผนผัง และแผนภูมิแสดง ข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน 

  

6 Environment 
 

ต 1.1 ป5/2,ป
5/3, ป 5/4  
ต1.2 ป5/4,ป 5/5 
ต 1.3 ป5/1,ป5/2 
ต 3.1 ป 5/1 

การฟังเรื่องที่อ่านค า ประโยค 
ข้อความ อ่านออกเสียงตาม
หลักการออกเสียงบอก ใจความ
ส าคัญ ตอบค าถาม พูด และเขียน 
เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว รวมทั้ง
ล าดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล 
สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ 
ความรู้สึก สี เสื้อผ้า,รวมทั้งการ
ดูแลช่วยกันอนุรักษ์พลังงานของ
โลกเราและ เรื่องใกล้ตัว แสดง 
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล ประกอบ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ เชื่อมโยง 
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อ่ืน ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน และ น าเสนอด้วย การพูด/
เขียน เป็นการฝึกทักษะชีวิต 

10 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

7 Amazing 
animals 
 

ต1.1 ป5/2,  
ป5/3, ป5/4  
ต1.2 ป5/3, ป5/4 
ต 1.3 ป5/2 ป5/3 
ต2.2 ป.5/1 

การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ผู้เรียนต้อง
เ ริ่ ม ต้ น  เ รี ย น รู้ ที่ ค า ศั พ ท์ 
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ป ร ะ โ ย ค ที่ 
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ต ว์ ส าม ารถ ใช้
ประโยคในการ  พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับสัตว์ได้ ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ และท าให้ 
สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้อ่ืน
ได้  พู ด แ ล ะ เขี ย น บ ร ร ย า ย
เปรียบเทียบข้อมูล ของสิ่งต่าง ๆ 
ในขั้นกว่าและข้ันสูงสุดได 

10 5 

8 Health and 
Welfare 
 

ต1.1 ป.5/2,ป.
5/3, ป.5/4  
ต1.2 ป.5/2,ป 
5/3 ป 5/4,ป 5/5  
ต1.3 ป.5/1,ป.
5/2 ป.5/3  
ต3.1 ป.5/1 

การใช้ภาษาในการอ่านออกเสียง
ประโยค ข้อความ สะกดค า พูด 
เขียน โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ เรื่อง  อาการเจ็บป่ วย 
สุขภาพและการให้ ค าแนะน าใน
ก า รดู แ ล รั ก ษ า  ก า ร สื่ อ ส า ร 
ระหว่างบุคคล การแสดงออก 
เป็นการใช้ ภาษาในการสื่อสารใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

10 5 

9 Food and Drinks 
 

ต 1.1 ป.5/2  
ต 1.3 ป.5/1  
ต 1.2 ป5/1,ป5/5 
ต 1.3 ป.5/3  
ต 2.2 ป.5/1  
ต 3.1 ป.5/1  
ต 4.1 ป 5/1 

การใช้ภาษาในการอ่านออกเสียง
ประโยค ข้อความ สะกดค า พูด 
เขียน โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ ย ว กั บ เรื่ อ ง อ า ห า ร  แ ล ะ
เครื่องดื่มการบอกถึงอาหารที่ชอบ 
และไม่ชอบ รวมถึงการถามว่า
อาหารชนิด ไหนที่คุณ ชอบเป็น
การบ่งบอกถึงความ ต้องการและ
ไม่ต้องการของตนเอง รวมทั้ ง 
การซื้อขายของ ภาษาที่ใช้ในการ
ถาม - ตอบจ านวน สิ่ งที่นับได้
และนับไม่ได้ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ค า
บอกล าดับขั้นตอน First, 

10 10 



54 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

   Second,…Next,…Then,…Finall
y,…etc. เป็นความรู้สากลที่ควรรู้
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน การแสวงหา
ความรู้ขั้นสูงต่อไป 

  

10 Relation with 
Other People 
 

ต2.1 ป.5/1,ป.
5/2, ป.5/3  
ต2.2 ป.5/1 ป 
5/2 ต4.2 ป.5/1 

การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทศกาล
และวัน ส าคัญของเจ้าของภาษา
และของไทย ผู้ เรียนต้องเรียนรู้
ค าศัพท์และประโยคที่ เกี่ยวข้อง
ต ล อ ด จ น เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ 
ความส าคัญของวันและเทศกาล
นั้น ๆจึง จะสามารถถ่ายทอดไป
ยังผู้อื่นได้ 

10 10 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี 80 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                               รำยวิชำเพิ่มเติม  
รหัสวิชำ อ 1520๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๕              ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  
เวลำเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้างประโยค ค า กลุ่มค าและประโยค การถ่ายโอน  
เป็นภาพ สัญลักษณ์ เรื่องราว บทอ่าน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนสั้น ๆ การใช้  
ประโยคเดี่ยว และประโยคผสม  

อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และการ 
ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง การพูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้
ค าแนะน า แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์
ง่าย ๆ พูด เขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว ซึ่งอยู่ใน
ท้องถิ่นของตน มี ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน) สนุกสนานและ
เพลิดเพลินจากกิจกรรม ภาษาต่างประเทศ เห็นประโยชน์การเรียนภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหา
ความรู้ ความบันเทิง และสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
เสียสละและมีสัมมาคารวะ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การ
อ่าน ออกเสียง การเขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา 

เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี
มี วินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และมีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ตามที่ฟังและอ่านได้ 
ถูกต้อง  

2. นักเรียนรู้จักชนิดของค าศัพท์ รูปประโยค และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้าง
ประโยค และสามารถน าไปใช้พูดหรือเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทาง
ภาษา  

3. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
4. นักเรียนสามารถพูด/อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนาได้ถูกต้อง

ตาม หลักการออกเสียง  
5. นักเรียนสามารถพูด/เขียนค า วลี ประโยคถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารสร้าง

สัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และโครงสร้างของ 
กาล (Tense)  

6. นักเรียนฟัง/อ่านค า วลี ข้อความสั้น ๆ บทสนทนา แล้วสามารถบอกความหมาย สรุป 
ความหมายและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง  
รวม 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชำ อ1520๑ รำยวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5                      จ ำนวน ๔0 ชั่วโมง  
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 Greeting and 
leave taking 

1. นักเรียนเข้าใจ
และ  ปฏิบั ติ ตาม
ค าสั่ ง ค า ขอร้อง 
แ ล ะ ค า แ น ะ น า 
ง่าย  ๆ ตามที่ ฟั ง
แ ล ะ  อ่ า น ไ ด้
ถูกต้อง 

ปฏิบัติตามค าขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียน ค าแนะน าในการเล่น
เกม วาดภาพ พูด ขอร้อง 
ค าแนะน า ประโยค ข้อความ 
และบทกลอน และใช้ภาษาใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน นิทาน 
เรื่องสั้น 

๕ 5 

2 Personal 
Identification 

3. นักเรียน
สามารถให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
และข้อมูลของผู้อื่น
ได้ 

ประโยค และข้อความที่ใช้ใน
การพูดให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคล สัตว์และ เรื่องใกล้ตัว ค า 
กลุ่มค า ที่มีความหมาย สัมพันธ์
กับสิ่งต่าง ๆใกล้ตัว แสดง
ความเห็น เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
และใช้ภาษาอังกฤษ ในการ
สืบค้นได้ เขียนเรื่องง่ายใกล้ตัว 
แผนผัง แผนภูมิแสดงข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ใช้ ภาษาอังกฤษใน
การสืบค้น รวบรวม ค าศัพท์
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

๕ 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

3 The Great 
Outdoor! 

2. นักเรียนรู้จัก
ชนิดของ ค าศัพท์ 
รูปประโยค และ
การล าดับค า 
(order) ตาม
โครงสร้าง ประโยค
และสามารถ 
น าไปใช้พูดหรือ
เขียนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ ถูกต้องตาม
หลัก ไวยากรณ์
ทางภาษา 

การอ่านออกเสียงค า สะกดค า 
อ่าน กลุ่มค า ประโยค ข้อความ
ง่ายๆ และบท พูดเข้าจังหวะ
ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน และ
การพูดเพ่ือเขียนให้ข้อมูลตนเอง 
เพ่ือน ในการบันทึกเรื่องราว
แสดงความ คิดเห็นใน เรื่องต่าง 
ๆ เป็นการใช้ภาษา ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง 
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องมี ประสิทธิภาพ 

๕ 10 

4 My Friends 5. นักเรียน
สามารถพูด/ เขียน
ค า วลี ประโยค 
ถาม – ตอบ แลก 
เปลี่ยนข้อมูล 
สื่อสาร สร้าง
สัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องตาม 
หลักโครงสร้าง
ไวยากรณ์ และ
โครงสร้างของกาล 
(Tense) 

การเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ของไทยและท้องถิ่น 
สามารถแนะน า สถานที่ใน
ท้องถิ่นและ ต่างประเทศ 
สามารถเปรียบเทียบความ
เหมือน/ แยกแยะ ความ
แตกต่างและน ามาใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ พูด เขียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองให้ถูกต้อง 
ตามหลักการพูดและการเขียน 

๕ 5 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

5 Go shopping 4. นักเรียน
สามารถพูด/ อ่าน
ออกเสียงค า วลี 
ประโยค ข้อความ
สั้น ๆ บทสนทนา
ได้ถูกต้องตาม 
หลักการออกเสียง 

พูดบทสนทนาที่ใช้ในการ
ทักทาย ค าขอร้อง ค าขอ
อนุญาตง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน 
ค าศัพท์ ส านวน และประโยค
ที่ใช้แสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และ ประโยค
ที่ใช้แสดงความรู้สึกตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 

๕ 10 

6 Free time and 
entertainment 

5. นักเรียน
สามารถพูด/ 
เขียนค า วลี 
ประโยค ถาม – 
ตอบ แลกเปลี่ยน 
ข้อมูล สื่อสาร
สร้าง สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ ถูกต้องตาม
หลัก โครงสร้าง
ไวยากรณ์และ 
โครงสร้างของกาล 
(Tense) 

การฟังเรื่องที่อ่านค า ประโยค 
ข้อความ อ่าน ออกเสียงตาม
หลักการออกเสียงบอกใจความ 
ส าคัญ ตอบค าถาม พูด และ
เขียนเพ่ือขอและ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
แสดง ความรู้สึกของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผล ประกอบ ใช้
ภาษาต่างประเทศในการ 
เชื่อมโยง ความรู้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ค้นคว้า รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้อ่ืน และ 
น าเสนอด้วยการ พูด/เขียน 
เป็นการฝึกทักษะชีวิต 

๕ 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

7 Save the 
world 

6. นักเรียนฟัง/
อ่านค า วลี 
ข้อความสั้น ๆ บท 
สนทนา แล้ว
สามารถ บอก
ความหมาย สรุป 
ความหมายและ
ตอบ ค าถามจาก
การฟังหรือ อ่านได้
ถูกต้อง 

ค้นคว้ารวบรวม น าเสนอ
ค าศัพท์ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ศิลปะ สุขศึกษา 
การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน 
ห้องเรียน ใช้ภาษาอังกฤษใน
การ สืบค้น เรียงค าศัพท์ตาม
พจนานุกรม ตามความสนใจ 

๕ ๑๐ 

8 All year long 5. นักเรียน
สามารถ พูด/เขียน
ค า วลี ประโยค
ถาม – ตอบ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
สื่อสารสร้าง
สัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล ใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ ถูกต้องตาม
หลัก โครงสร้าง
ไวยากรณ์ และ
โครงสร้างของกาล 
(Tense) 

มารยาทสังคม และวัฒนธรรม 
เจ้าของภาษา การขอบคุณ ขอ
โทษ การพูดแนะน าตนเอง การ
แสดง ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ 
ค าศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ เจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษา การ
ร้องเพลง การเล่านิทาน
ประกอบ ท่าทาง ความแตกต่าง
ของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า
และประโยค ความเหมือนและ
แตกต่างระหว่าง เทศกาลและ
งานฉลองตามวัฒนธรรม 

๕ ๑๐ 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 70 
คะแนนปลำยปี - 30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สำระท่ี 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง 
  ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  

(1) ต 1.1 ป. 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟัง และอ่าน  
(2) ต 1.1 ป. 6/2  อ่านออกข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

 (3) ต 1.1 ป. 6/3  เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆตรงกับภาพ สัญลักษณ์  หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน 

 (4) ต 1.1 ป. 6/4  บอกใจความส าคัญและตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน 
                               ง่ายๆและเรื่องเล่า 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง 
   ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  

(1) ต 1.2 ป. 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
(2) ต 1.2 ป. 6/2  ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า  

 (3) ต 1.2 ป. 6/3  พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
                               ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ 
 (4) ต 1.2 ป. 6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่อง 
                               ใกล้ตัว 
 (5) ต 1.2 ป. 6/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  
                               พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
            โดยการพูดและการเขียน  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  

(1) ต 1.3 ป. 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
(2) ต 1.3 ป.6/2  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟัง หรืออ่าน 
(3) ต 1.3 ป.6/3  พูด/ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 

 
สำระท่ี 2 ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.1 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และ 

  น ำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 (1) ต 2.1 ป. 6/1  ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคม 
                               และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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 (2) ต 2.1 ป. 6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งานฉลอง/ ชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษา 
 (3) ต 2.1 ป. 6/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.2 เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของ 
                                  เจ้ำของภำษำกับภำษำและวัฒนธรรมไทย และน ำมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี 
  (1) ต 2.2 ป. 6/1  บอกความเหมือน/ ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
                                 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคขอ 
    ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 (2) ต 2.2 ป. 6/2  เปรียบเทียบความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ 
                                 ประเพณขีองเจ้าของภาษากับของไทย 
 
สำระท่ี 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 3.1  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อ่ืน และเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน  

ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 (1) ต 3.1 ป. 6/1  ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ 
                                 เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน 
 
สำระท่ี 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ 
   สังคม  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 (1) ต 4.1 ป. 6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 4.2 ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อกำรประกอบ 
             อำชีพ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ตัวช้ีวัดชั้นปี  
 (1) ต 4.2 ป. 6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
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สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.6 ต 1.1 ป.6/1  ค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการ

เล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหาร และเครื่องดื่ม 
และการประดิษฐ์    
- ค าสั่ง 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.  

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

- ค าแนะน า เช่น You should read every day./ 
Think before you speak./ 

- ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ 
Your turn./Roll the dice./ Count the number./ 
Finish./  

- ค าบอกล าดับขั้นตอน First,… Second,… 
Next,… Then,… Finally,… etc. 

- การท า 
อาหารและ
เครื่องดื่ม
พ้ืนบ้าน  

 

ต 1.1 ป.6/2  ข้อความ นิทาน และบทกลอน  
 การใช้พจนานุกรม 
 หลักการอ่านออกเสียง เช่น  
   -การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า   
   -การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า 
   -การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในข้อความ 
   -การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

 

 ต 1.1 ป.6/3  ประโยคหรือข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ–ขาย และลมฟ้าอากาศ 
เป็นวงค าศัพท์ สะสมประมาณ 1 ,050 -1,200 ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 

ต 1.1 ป.6/4  ประโยค บทสนทนา นิทาน ค าถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ท าไม   

- 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.  

 

 

ต 1.2 ป.6/1  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว 
และส าน วนการตอบรับ  เช่ น  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..   

 

 
ต 1.2 ป.6/2  ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และค าแนะน า ที่มี 2 - 

3 ขั้นตอน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 

ต 1.2 ป.6/3  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้บอก ความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ ปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/ I need…/ 
Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../ No,… etc. 

 

 

ต 1.2 ป.6/4  ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้ขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
เช่น  
What do you do? I’m a/an…      
What is she /he?  She/ He is a/an… 
How old/tall…? I am…    Is/Are/Can…or…?  
…is/are/can…    Is/Are…going to…or…? …is/are 
going to… etc. 

 

 

ต 1.2 ป.6/5  ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผล
ประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความสุข 
เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เช่น  
I’m…/He/She/It is…/ You/We/They are…    
I/You/We/They like…/He/ She likes… 
because… I/You/We/They love…/ He/ She 
loves… because… I/You/We/They don’t 
like/love/feel… because… He /She doesn’t 
like/love/feel… because…    I/You/We/They 
feel…because… etc. 

 

 

ต 1.3 ป.6/1  ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น 
ข้อมูลส่วนบุคคล  สิ่งต่างๆ จ านวน 1-1,000 ล าดับที่ 
วัน เดือน ปี  ฤดูกาล เวลา กิจกรรมที่ท า สี  ขนาด 
รูปทรง ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ทิศทางง่ายๆ สภาพดิน
ฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก 

 เครื่องหมายวรรคตอน 

 

 
ต 1.3 ป.6/2  ค า กลุ่มค า และประโยคที่มีความหมาย สัมพันธ์กับ

ภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง 
 

 ต 1.3 ป.6/3  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 

ต 2.1 ป.6/1  การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด 
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/     ไม่ชอบ การกล่าว อวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

 

ต 2.1 ป.6/2  ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/ วันส าคัญ/งาน
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร 
เครื่องดื่ม 

 

 
ต 2.1 ป.6/3  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม 

การร้องเพลง การเล่านิทาน วันขอบคุณพระเจ้า วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 

 

 

ต 2.2 ป.6/1  ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง การออกเสียง
ประโยคชนิ ดต่ างๆ ของภาษาต่ างประเทศและ
ภาษาไทย 

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่ างประเทศ และ
ภาษาไทย 

 

 

ต 2.2 ป.6/2  การเปรียบเทียบความเหมือน/ ความแตกต่าง ระหว่าง
เทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

- เปรียบเทียบ
เทศกาล
ประเพณี  
งานฉลองใน
ท้องถิ่นกับ
เจ้าของภาษา 

 
ต 3.1 ป.6/1  การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอ ค าศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 

 
ต 4.1 ป.6/1  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถานศึกษา 
 

 
ต 4.2 ป.6/1  การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น และการรวบรวม

ข้อมูลต่าง ๆ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                     รำยวิชำพื้นฐำน  
อ 16101 ภำษำอังกฤษ 6       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
เวลำเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดำห์)  
 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และ
บท กลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน บทสนทนา 
หรือนิทานง่ายๆและ เรื่องเล่า พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และค า
ขออนุญาตและให้ ค าแนะน า พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน สถานการณ์ง่ายๆ พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว 
และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียน แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียน
ภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูล ต่าง ๆตามที่ฟังหรืออ่าน พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า ตาม
โครงสร้าง ประโยค ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และ  ภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษา  กับของไทย ค้นคว้ารวบรวม 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอ ด้วยการพูด/การเขียน 
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้  ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ เข้ าร่วม 
เปรียบเทียบ ค้นคว้า ใช้บอก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เกิด สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และ
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  

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 8 มำตรฐำน 20 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
 

รหัสวิชำ อ 16101  วิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 6          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6              เวลำ 80 ชั่วโมง/ปี                            จ ำนวน ๒.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 Myself 
 

ต 1.2 ป 6/1 การพูด การเขียนข้อความ ประโยค 
และบท  สนทนา ที่ ใช้ ในการสื่อสาร
อย่างง่าย ๆ 

๑๐ 
 

5 

ต 1.2 ป 6/4  
ต 1.3 ป 6/1 

การพูด การเขียน ค าศัพท์ ส านวน
ภาษา ข้อความ และประโยคที่ใช้ขอ
และให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว เรื่องใกล้ ตัว และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

ต 1.3 ป 6/3 การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

2 English is 
fun 

 

ต 1.1 ป 6/2,  
ป 6/4 

การอ่านข้อความ นิทาน และบทกลอน
สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน การ
สรุปใจความ ส าคัญ การตอบค าถาม
จากประโยค บท สนทนา นิทานง่าย ๆ 
และเรื่องเล่าที่อ่าน หรือฟัง และการใช้
พจนานุกรม 

๑๐ 
 

5 

3 Food 
and 
Drinks 
 

ต 1.1 ป 6/3 การอธิบายความหมายค าศัพท์ที่ เป็น
รูปธรรม นามธรรม ประโยคและข้อความ 
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลา ว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลม
ฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ 1,050 – 1,200 

๑๐ 
 

10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

4 Languages 
in 
classroom 

 

ต 1.1 ป 6/1  
ต 1.2 ป 6/2 

การพูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต 
และ ค าแนะน า ที่มี 2 – 3 ขั้นตอน 
รวมทั้งการ ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 
ภาษา ท่าทาง และค าแนะน าในการ
เล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหาร 
เครื่องดื่ม และการประดิษฐ์ 

10 10 

5 Daily 
routine 
 

ต 2.2 ป 6/1 การอธิบาย บอกความเหมือน ความ
แต กต่ า ง  ระห ว่ า งก ารออก เสี ย ง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
กับของไทย การใช้เครื่องมือวรรคตอน
และการล าดับค า  ตามโครงสร้าง
ประโยคของ ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

๑๐ 
 

10 

6 Culture & 
Festivals 

 

ต2.1 ป 6/1 
ต 2.1 ป 6/2  
ต 2.1 ป 6/3  
ต 2.2 ป 6/2 

การใช้ ถ้ อยค า  น้ า เสี ย งและกิ ริย า
ท่าทางอย่าง สุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาท สังคม และ วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น การ ขอบคุณ ขอ
โทษ การใช้สีหน้าท่าทาง ประกอบการ
พูดขณะแนะน าตนเอง การ สัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงความรู้สึก ชอบ 
ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง 
อาการตอบรับหรือปฏิเสธการน าเสนอ
ข้อมูล ความส าคัญ และ เปรียบเทียบ 
เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญงานฉลอง
และชีวิตความ เป็นอยู่ ของเจ้าของ 
ภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งการ ฤดูกาล 
อาหารเครื่องดื่มและการร่วมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรม เข่น การเล่น
เกม การร้อง  เพลง การเล่านิทาน 
บทบาทสมมติ วัน ขอบคุณพระเจ้า วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ 
วันฮาโลวีน เป็นต้น 

๑๐ 
 

10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

7 My 
School 

 

ต 3.1 ป 6/1  
ต 4.1 ป 6/1 

การค้นคว้า การรวบรวม และการ
น าเสนอ ค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  อ่ืน  และการพู ด
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน และสถานศึกษา 

10 ๑๐ 
 

8 Directions 
 

ต 1.3 ป 6/2 การเขียน ค า กลุ่มค า และประโยคที่มี 
ความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง 
แผนภูม ิและตาราง 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

คะแนนระหว่ำงเรียน  70 
คะแนนปลำยปี  30 
รวมตลอดปี 80 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ              รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ 16201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๖                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
เวลำเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 

ศึกษาวิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ค าสั่ง ค าขอร้อง และ 
ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน ถูกต้องความหลักการอ่าน เลือกและระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรง ตาม
ภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า พูด และ
เขียนโต้ตอบ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ ปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ง่ายๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดง
ความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดง ข้อมูลต่าง 
ๆ ที่ฟังหรืออ่าน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ ประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของ ไทย ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่ง
เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด และการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน 
ห้องเรียนและสถานศึกษา รวมถึงในการใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่อ่านออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความส าคัญ 
ตอบ ค าถาม พูด เขียนโต้ตอบ บรรยาย สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม 

เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต 
เทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และมีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และบอกความหมายของค า ประโยค ข้อความ บท 
สนทนา  

2. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ  
4. นักเรียนอธิบายประเภทของค า และน าไปใช้ในประโยคต่าง ๆ   
5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆและเข้าใจโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ 

(Tense)  
6. นักเรียนสามารถเขียนประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง การขออนุญาต ประโยคบอกเล่า ประโยค 

ค าถาม ประโยคปฏิเสธ  
7. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆได้  
8. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้  

รวม 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชำ อ 16201  รำยวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   เวลำ ๔0 ชั่วโมง/ปี                     
จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 Social 
Cultural 
Function 

1. นั ก เ รี ย น
ส าม ารถ ฟั ง  พู ด 
อ่ าน  เขี ย น  แล ะ 
บอกความหมาย
ของ ค า ประโยค 
ข้ อ ค ว า ม  บ ท
สนทนา 

การฟังและการใช้โดยการปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
และการใช้ภาษาใน การสื่อสารใน
สถานการณ์ง่ายๆ ได้อย่าง 
ถูกต้อง คล่องแคล่ว เป็นการใช้
ภาษาได้ถูก ตามกาลเทศะและ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 

2 Relationship 2. นักเรียน
สามารถให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
และข้อมูลของผู้อื่น
ได 

พูดบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย 
ค า ขอร้อง ค าขออนุญาตง่ายๆที่
ใช้ใน ห้องเรียน ค าศัพท์ ส านวน 
และประโยคที่ ใช้แสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ข้อมูล 
เกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และประโยคที่ใช้ แสดงความรู้สึก
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 

5 10 

3 How do we 
go ? 

3. นักเรียนเข้าใจ
และ ปฏิบัติตาม
ค าสั่งง่าย ๆ 

ปฏิบัติตามค าขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียน ค าแนะน าในการเล่น
เกม วาดภาพ พูด ขอร้อง 
ค าแนะน า ประโยค ข้อความ 
และ บทกลอนถูกต้องตาม
หลักการอ่าน และใช้ ภาษาใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุ 
ประโยค สัญลักษณ์เครื่องหมาย 
บท สนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่อง
เล่า 

5 5 

4 Interesting 
Jobs 

4. นักเรียนอธิบาย 
ประเภทของค า 

ประโยค และข้อความที่ใช้ในการ
พูด โต้ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

5 10 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

และ น าไปใช้ใน
ประโยคต่าง ๆ 

ตนเอง บุคคล สัตว์และเรื่องใกล้
ตัว ค า กลุ่มค า ที่มี ความหมาย
สัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆใกล้ตัว แสดง
ความเห็น เหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัว และใช้ภาษาอังกฤษใน
การสืบค้นได้ เขียนเรื่องง่ายใกล้
ตัว แผนผัง แผนภูมิ แสดงข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ใช้ภาษาอังกฤษใน 
การสืบค้น รวบรวมค าศัพท์จาก
สื่อและ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

5 What do we 
eat! 

5. นักเรียน
สามารถ ถาม-ตอบ
ประโยค ง่ายๆและ
เข้าใจ โครงสร้าง
ประโยคตาม หลัก
ไวยากรณ์(Tense) 

การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับอาหาร 
ผัก ผลไม้เครื่องดื่ม การประกอบ
อาหาร อาหารที่มีประโยชน์และ 
คุณค่าต่อ ร่างกาย เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ ตัว ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน ขั้นตอน การ
ท าอาหารใน ท้องถิ่น โดยใช้ค า 
และประโยคง่าย ๆ ได้ 

5 10 

6 Cultures in 
my 
community 

6. นักเรียน
สามารถ เขียน
ประโยคค าสั่ง ค า
ขอร้อง การขอ 
อนุญาต ประโยค
บอก เล่า ประโยค
ค าถาม ประโยค
ปฏิเสธ 

การเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม 
ชีวิตความ เป็นอยู่ของไทยและ
ต่างประเทศ สามารถ 
เปรียบเทียบ ความเหมือน ความ
แตกต่าง และน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง เหมาะสม 
และการร่วมกิจกรรมประเพณี ใน
ท้องถิ่น 

5 ๑๐ 
 

7 Fun with 
the weather 

7. นักเรียนเข้าใจ
บท สนทนาและ
บทความ สั้นๆได 

ใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ระบุ ประโยค สัญลักษณ์
เครื่องหมาย บท สนทนา นิทาน 
เรื่องสั้น เรื่องเล่า รวมถึง การ
ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับ 
ภูมิอากาศ การน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับ ภูมิอากาศทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5 ๑๐ 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

8 Beautiful 
and Healthy 

8. นักเรียน
สามารถใช้ และ
เข้าใจไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานได้ 

ค้นคว้ารวบรวม น าเสนอค าศัพท์
เกี่ยวข้อง กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศิลปะ 
สุขศึกษา การใช้ ภาษาในการฟัง 
พูด อ่านในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น
ในห้องเรียน ใช้ภาษาอังกฤษใน
การ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้
เรียงค าศัพท์ตาม พจนานุกรม 
ตามความสนใจ 

5 10 

คะแนนระหว่ำงเรียน  - 70 
คะแนนปลำยปี  - 30 
รวมตลอดปี  40 100 
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้  
 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร โดยการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนี้ 
 1. หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน โดยยึดหลักดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
2) เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
3) ยึดประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
5) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง 
6) จัดการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม 

 2. กระบวนกำรเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ดังนี้ 

1) กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
2) กระบวนการสร้างความรู้  
3) กระบวนการคิด  
4) กระบวนการทางสังคม  
5) กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
6) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
7) กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  
8) กระบวนการจัดการ  
9) กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  
10) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 3. กำรออกแบบกำรเรียนรู้ 
 ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 
 4.1)  บทบำทของผู้สอน 
   ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรปรับบทบาทของตนเอง ดังนี้ 
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 1) ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายกับความสามารถของผู้เรียน 

 2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 3) ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 

 4) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 5) จัดเตรียม และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 4.2)  บทบำทของผู้เรียน 
   ผู้เรียนควรมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
    1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
    2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้ง
ค าถาม คิดหาค าตอบ หรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
    3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
    4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
    5) ประเมิน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  
 1. กำรประเมินระดับชั้นเรียน 
  การประเมินระดับชั้ น เรียน  เป็ นการวัดและประเมินผลกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจ
การบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ 
โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วม
ประเมิน  
  การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้อ ง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 2. กำรตัดสิน กำรให้ระดับ และกำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 2.1  กำรตัดสินผลกำรเรียน  
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 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น ผู้สอนต้อง
ค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
 ระดับประถมศึกษำ 
  1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
  2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศก าหนด 
  ระดับมัธยมศึกษำ 
  1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศก าหนด 
 3. กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
 ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 3.1 ระดับประถมศึกษำ  
  1) ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี โดยให้ความส าคัญของ
คะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปีในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เป็นสัดส่วนคะแนน 
70:30 และในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เป็นสัดส่วนคะแนน 80:20  
  2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ก าหนดระดับผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระดับผลการเรียน 8 ระดับ และก าหนดเงื่อนไข
ต่างๆ ของผลการเรียน ดังตารางนี้ 

ระดับผลกำรเรียน หมำยถึง ระดับคะแนน 
4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค่อนข้างดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช้ 55-59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50-54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0-49 
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สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
 การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคณุภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว เพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม 
และสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ดังนี้  
 1. แหล่งเรียนรู้ 
 1) แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศูนย์
สื่อการเรียนรู้ ห้องเรียน เป็นต้น 
 2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น 
 2. สื่อกำรเรียนรู้ 
  1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือนิทานส าหรับเด็ก 
หนังสือค้นคว้าหาความรู้ แผนภูมิ แผนที่ เป็นต้น  
 2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ บัตรค าศัพท์ บัตรรูปภาพ บัตรประโยค เป็นต้น 
 3) สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย แผ่นบันทึกภาพพร้อมเสียง แผ่น
บันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
 4) สื่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น พืชผัก ผลไม้ 
ดอกไม้ สัตว์ เป็นต้น 
 5) ใบงาน แบบฝึกทักษะที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
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ภำคผนวก  ก  อภิธำนศัพท ์
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อภิธำนศัพท์ 
 
กำรเดำควำมหมำยจำกบริบท (context  clue)  
  การเดาความหมายของค าศัพท์หรือข้อความที่ไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม 
เป็นการเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการชี้แนะจากค าศัพท์หรือข้อความที่แวดล้อมค าศัพท์หรือข้อความ  
ที่อ่าน เพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจหรือตีความหมายของค าศัพท์หรือข้อความที่ไม่เข้าใจความหมาย 
กำรถ่ำยโอนข้อมูล 
 การแปลงข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบที่ต้องการ 
เช่น การถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นค า ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลที่เป็นกราฟ สัญลั กษณ์ รูปภาพ 
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ หรือการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
ตาราง ฯลฯ ไปเป็นข้อมูลที่เป็นค า ประโยค หรือข้อความ 
ทักษะกำรสื่อสำร  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารด้วยภาษา
นั้นๆ ได้อย่างสื่อความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน  
บทกลอน  (nursery rhyme) 
 บทร้อยกรองส าหรับเด็ก ที่มีค าคล้องจองและมีความไพเราะ เพ่ือช่วยให้จดจ าได้ง่าย  
บทละครสั้น (skit) 
 งานเขียนหรือบทละครสั้นที่มีการแสดงออกด้วยท่าทางและค าพูด ท าให้เกิดความสนุกสนาน อาจ
เป็นเรื่องที่มาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว์ สิ่งของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 
ภำษำท่ำทำง  
 การสื่อสารโดยการแสดงท่าทางแทนค าพูดหรือการแสดงท่าทางประกอบค าพูด เพื่อให้
ความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลักษณะ เช่น การแสดงออกทาง 
สีหน้า การสบตา การเคลื่อนไหวศีรษะ มือ การยกมือ การพยักหน้า การเลิกค้ิว เป็นต้น 
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
 วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่ใช้ภาษานั้น นับตั้งแต่วิธีการกินอยู่  การแต่งกาย การท างาน       
การพักผ่อน การแสดงอารมณ์ การสื่อความ ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  เทศกาล งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น   
สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง (non-text information) 
 สิ่งที่ใช้สื่อสารแทนค า วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ  สัญลักษณ์ รูปภาพ สิ่งของ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง เป็นต้น 
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ภำคผนวก  ข 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 256๕ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ที่ ๗๐ / 256๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช  2565  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 2551  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้
สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ  การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ระดับกลุ่มวิชา” จ านวน 9 คณะ เรียกชื่อคณะอนุกรรมการตามชื่อกลุ่มวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งโดย
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้     การบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหลักสูตร
โรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวสภุาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
    2.  นายชะเอม  แก้วมณี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 
 1.1  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
3. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
4. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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5. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ประกอบด้วย 
 5.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
6. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
7. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ประกอบด้วย 
 7.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
8.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 8.2  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
9.  คณะกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 9.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 9.2  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  กรรมการ 
 9.3  นางณัฐาพร  มาแดง   กรรมการ 
 9.4  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
 9.5  นางสาวจารุวรรณ  เหมาะวิหค กรรมการ  
10.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฐมวัย ประกอบด้วย 

 10.1 นางสาวจิราวรรณ  ชูชยั  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชา ในสาระการ
เรียนรู้เรียนรู้พ้ืนฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดและ  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของ
นักเรียน  

3. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด  

4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด  
5. ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับ ติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ก าหนด  
      6. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 7. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล  
 8. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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9. รวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมาและ 
วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป  
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ และผลการ บริหาร
หลักสูตรของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน  วิชาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง  
 11.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนดให้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
               

              สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
  

                 (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 นายชะเอม  แก้วมณี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

ผู้จัดท ำ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1 
 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1 
 นางอนงค์  บัวศรี   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 นางณัฐฐาพร  มาแดง  ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 

พิมพ์และจัดท ำรูปเล่ม 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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