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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งจัดการเรียนการรู้แบบบูรณาการเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารครบท้ัง 4 ด้าน 
คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามสภาพจริง ประยุกต์ส่ือท่ีหาได้ใน
ท้องถิ่น และเกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาและการ
น าไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ภารกิจ 

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารให้
นักเรียนอย่างเหมาะสมตามระดับช้ัน 

2. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้
ทางภาษาไปใช้ได้จริงตามความเหมาะสม 

3. จัดหาและส่งเสริมการสร้างส่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆนอกห้องเรียน  
เพื่อให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตลอดจนมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  

 
เป้าหมาย 
  1.  ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสารทางภาษาท้ัง  4  ด้าน  ได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่าน และการ
เขียนในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  แสวงหาความรู้  เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
  2.  ผู้เรียนมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ  
 ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  การประกอบ
อาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ   ช่วยพัฒนา
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ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติที ่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายและ
กว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
               ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึง่ก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และ
ภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหรือภาษาอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น
รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี ้
                ภาษาเพื่อการสื่อสาร   การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
    ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
               ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
               ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ   และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระที ่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย
การพูดและการเขียน 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก   
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูด
เข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของค าและ กลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบ
ค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
                 พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังใช้ค าส่ังและค าขอร้อง
ง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
                 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล  สัตว์  
และส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน  
                พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาบอกช่ือและค าศัพท์
ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
                บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
               บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 
               ฟัง /  พูดในสถานการณ์ง่ายๆ  ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
               ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(เน้นการฟัง-พูด) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร
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เครื่องด่ืม  และเวลาว่างและนันทนาการ  ภายในวงค าศัพท์ประมาณ  300-450  ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็น
รูปธรรม) 
               ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence)  ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
นิทาน และบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมาย
ของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน  บทสนทนา  
นิทานง่ายๆ  และเรื่องเล่า  
               พูด/ เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง  ค าขอร้องและให้ค าแนะน า  พูด/เขียน
แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
              พูด/ เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว   
              ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งานฉลอง/ ชีวิต ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
             บอกความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ 
ความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   
             ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และน าเสนอ
ด้วยการพูด/ การเขียน 
             ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
             ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
             มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตาม  หัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ  1,050 – 1,200  ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 
             ใช้ประโยคเด่ียวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง  ค า ส่ั ง ท่ี ใ ช้ ในห้อง เรี ยน  เ ช่น  Stand up./Sit down./  Listen./ 

Repeat./Quiet!/ Stop!   etc. 

2. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก
เสียงและสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

 ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ (letter sounds)  
และการสะกดค า หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา (stress) ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า(intonation)ในประโยค 

3. เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค าและกลุ่มค าท่ีฟัง  

 ค า กลุ่มค า และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และนันทนาการ ภายในวง
ค าศัพท์ประมาณ 150 - 200ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 

4. ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว   บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบประโยค
ค 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.     

ป.2 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง และค าขอร้อง 
ง่าย ๆ ท่ีฟัง 

 ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 
- ค าส่ัง 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. 

 2. ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออก
เสียงค า  สะกดค า  และอ่านประโยค
ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดค า และประโยค  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. เลือกภาพตรงตามความหมายของค า 

กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 

 ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว (simple sentence) และความหมาย 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
เครื่องด่ืม และนันทนาการ เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 250 -300 
ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม ) 

4. ตอบค าถามจากการฟังประโยคบท

สนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ีมี

ภาพประกอบ 

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพ ประกอบประโยคค าถาม
และค 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.     

ป.3 1. ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร้องท่ีฟัง
หรืออ่าน  

 ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 
ค า ส่ัง 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. 

2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ 
(chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

 ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และบทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดค า
การใช้พจนานุกรมหลักการอ่านออกเสียง เช่น  

- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรง
ตามความหมายของกลุ่มค าและประโยค
ท่ีฟัง 

 กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และ
นันทนาการเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 350-450 ค า (ค าศัพท์ท่ี
เป็นรูปธรรม) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพ ประกอบประโยคค าถาม

และค 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                  

     They are                                             

ป.4 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  และ
ค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ ท่ีฟัง
หรืออ่าน 

 ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน และค าแนะน าในการเล่นเกม 
การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเครื่องด่ืม  

- ค า ส่ัง  เ ช่น 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 take a queue./ Take a queue, please./ 
Can you help me, please? etc. 

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

- ค า ศั พ ท์ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เ ล่ น เ ก ม  Start./ My turn./ Your turn./  
Roll the dice./  

2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ และ
บทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   

 ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ  บทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดค า
การใช้พจนานุกรมหลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง
หรืออ่าน  

 กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และความหมาย 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขายและ 

in/on/under…etc. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 550 - 700 ค า 
(ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 4.ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
ประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ  

 ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมีภาพประกอบค าถามเกี่ยวกับ
ใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 

- 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 … 

- Or – Question เช่น  

Is this / it a /an … or a/an … ? 

It is a/an … etc.  

ป.5 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องและ
ค าแนะน าง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 

 ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง และค าแนะน าใน
การเล่นเกมการวาดภาพหรือการท าอาหารและเครื่องด่ืม 

- ค า ส่ั ง  เ ช่น  Look at the…/here/ over there./ Say it 
again./ Read and draw./ Put /an…in/on/under    
a/an…/ Don’t go over there. Etc 

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

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

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

- ค า บ อ ก ล า ดั บ ขั้ น ต อ น  First,… Second,… Next,… 
Then,… Finally,… etc.      
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ  

บทกลอนส้ันๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 ประโยค  ข้อความ  และบทกลอน การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสียง เช่น  

- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยง (linking sound) ในข้อความ 
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

 3. ระบ/ุวาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ 

เครื่องหมายตรงตามความหมายของ

ประโยคและข้อความส้ันๆท่ีฟัง หรือ

อ่าน 

 

 กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร 
เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 750-950 
ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม     

 4.บอกใจความส าคัญ และตอบค าถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา และ
นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ  

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องส้ันๆค าถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  

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

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

Or-Question เช่น Is this/it  a/an...or a/an…? It is 

a/an…etc.    

 

ป.6 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน  

 ค าส่ัง  ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าในการเล่นเกม การ
วาดภาพ การท าอาหารและเครื่องด่ืม และการประดิษฐ์ 

- ค า ส่ัง 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. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ค า ข อ ร้ อ ง  เ ช่ น  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 everyday./ Think 
before you speak./ 

- ค า ศัพ ท์ ท่ี ใ ช้ ในการ เ ล่น เกม  Start./ My turn./ Your 
turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ 

- ค า บ อ ก ล า ดั บ ขั้ น ต อ น  First,… Second,… Next,… 
Then,… Finally,…etc.      

 2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  

 ข้อความ  นิทาน  และบทกลอน การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า  
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยง (linking sound) ในข้อความ 

 3. เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความ
ส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายท่ีอ่าน  

 ประโยค หรือข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และ
ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,050 – 1,200 
ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 4. บอกใจความส าคัญและตอบค าถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื่องเล่า  

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่าค าถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร 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 
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สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและ 
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการ

ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 

และประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เช่น  Hi  / Hello/ 
Good morning/  Good afternoon/  Good evening/ I 
am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc. 

2. ใช้ค าส่ังง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  ค าส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน 

3. บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้บอกความ   ต้องการ เช่น 
I want…/Please,… etc. 

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I 
am…/ How are you?/ I am fine. etc.  

ป.2 1. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 

 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
และประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เช่น  Hi/ Hello/ 
Good morning/  Good afternoon/  Good evening/ 
How  are you?/ I’m fine./ I am… /  Goodbye./  Bye./ 
Thank you./ I am sorry. etc. 

2. ใช้ค าส่ังและค าขอร้องง่าย ๆ ตามแบบ 
ท่ีฟัง 

 ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 

3.  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ เช่น I 
want…/ Please,…etc 

4.  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I 
am…/ How are you?/ I am fine. etc. 

ป.3 1. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 

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

2. ใช้ค าส่ังและค าขอร้องง่ายๆ ตามแบบ 
ท่ีฟัง 

 ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 

3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ เช่น 
Please,…/ May I go out?/ May I come in?  etc 

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง 
และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อน เช่น  
What’s your name?  My name is…How are you?  I 

am fine.  What time is it? It is one o’clock. What is 

this?  It is a/an… How many…are there?  There is 

a/an…/ There are…Who is…? He/She is…etc. 

5. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิง
ต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
ท่ีฟัง 

 ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ
ไม่ชอบเช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like 
cats./ I don’t like snakes. etc. 

ป.4 1. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล   
 

 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน า
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ 
เช่น  Hi/Hello/ Good morning/Good 
afternoon/Good evening/I am sorry./How are 
you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I am… 
Hello,…I am… This is my sister.Her name is… 
Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  
too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ 
Thanks./Thank you./Thank you very much./You’re 
welcome./It’s O.K. etc. 

2. ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และค าขออนุญาต
ง่าย ๆ 

 ค าส่ัง ค าขอร้อง และค าขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. พูด/เขียนแสดงความต้องการของ 
ตนเอง และขอความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ง่าย ๆ 
 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้แสดงความต้องการและ
ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น I want …/ 
Please…/ May…?/ I need your help./ Please help 
me./ Help me!  etc 

4. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน และครอบครัว  
 
 
 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ส่ิงใกล้ตัว เพื่อน และครอบครัว เช่น   
What’s your name?  My name is… 
What time is it? It is one o’clock.   
What is this? It is a/an… 

         How many…are there?   

         There is a/an…/ There are…Where is the…? 

        It is in/on/ under… etc..  

 5. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตาม
แบบท่ีฟัง 

 ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ 
ไม่ชอบ รัก  ไม่รัก  เช่น I/You/ We/They like…/He/She 
likes…/You/ We/ They love…/He/She loves…I/You/ 
We/ They don’t like/ love/feel…He/ She doesn’t 
like/love/feel…I/You/We/They feel… etc.  

ป.5 1. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล  
 

 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพประโยค/ข้อความ
ท่ีใช้แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคล  ใกล้ตัว และส านวน
การตอบรับ เช่น Hi  / Hello/ Good morning  / Good 
afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are 
you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ Hello. I 
am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name 
is… /Hello,…/ Nice to see you. Nice to see you  
too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank 
you very much./ You’re welcome./ It’s O.K. etc. 

2. ใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าขออนุญาต 
และให้ค าแนะน าง่ายๆ 

 ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน าท่ีมี 1-2 ขั้นตอน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. พูด/เขียนแสดงความต้องการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
เช่น Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/ Can/ 
Could…?/ Yes,.../No,… etc. 

4. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว  
 
 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  What do 
you do? I’m a/an… What is she/he?  …is a/an 
(อาชีพ)   

How old/tall…? I am…Is/Are/Can…or…?              

…is/are/can…Is/Are…going to…or…?    …is/are  

going to…etc  

 5. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

 ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก เช่น ชอบ   ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ 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’tlike/love/feel…because… 

He/She doesn’t like/love/feel…because… 

I/You/ We/They feel…because…etc. 

ป.6 1. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล  
 

 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความ
ท่ีใช้แนะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และส านวน
การตอบรับ  เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ I am sorry.  / How are 
you?/ I’m fine./ Very well./ Thank you.  And you?/ 
Hello. I am… Hello,…I am… This is my sister. Her 
name is… Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
you, too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Great!/ Good./ Very good. Thank you./ Thank you 
very much./ You’re welcome./ It’s O.K./ That’s 
O.K./ That’s all right./  Not at all./ Don’t worry./ Never 
mind./ Excuse me./ Excuse me, Sir./Miss./Madam. 
etc. 

2. ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า  ค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีมี 2-3 ขั้นตอน 
3. พูด/เขียนแสดงความต้องการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
เช่น Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/ 
Can/Could…?/ Yes,.../No,…    etc.  

 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว 
 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น   
     What do you do? I’m a/an… 

        What is she/he?  …is a/an (อาชีพ) 

        How old/tall…? I am… 

        Is/Are/Can…or…  ? ..is/are/can…. 

        Is/Are …going to …or… ?  

        …is/are going to …etc.                

5. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

 ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก 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. 
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สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ 
การเขียน  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว 

 ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกช่ือ อายุ รูปร่าง 
ส่วนสูง เรียกส่ิงต่าง ๆ จ านวน 1-2 สี ขนาด สถานท่ีอยู่
ของส่ิงของ 

ป.2 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว 

 ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกช่ือ อายุ รูปร่าง 
ส่วนสูง เรียกส่ิงต่าง ๆ จ านวน 1-30 สี ขนาด สถานท่ีอยู่
ของส่ิงของ 

ป.3 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว 

 ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกช่ือ อายุ รูปร่าง 
ส่วนสูง เรียกส่ิงต่าง ๆ จ านวน 1-50 สี  ขนาด  สถานท่ีอยู่
ของส่ิงของ 

 2.  จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล 

สัตว์ และส่ิงของ ตามท่ีฟัง หรืออ่าน 

 ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์  และส่ิงของ  
เช่น การระบุ/เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค า หรือ
กลุ่มค า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง 

ป.4 1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกล้ตัว 

 

 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัว  เช่น ช่ือ อายุ รูปร่าง 
สี ขนาด รูปทรง ส่ิงต่าง ๆ จ านวน 1-100 วัน เดือน ปี 
ฤดูกาล ท่ีอยู่ของส่ิงต่าง ๆ  

 เครื่องหมายวรรคตอน 
 2. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิง

ต่างๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน 

 ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ   ใกล้ตัว 
เช่น การระบุ/เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค า หรือ
กลุ่มค า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ  แผนภาพ แผนผัง 

 3. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับ

เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ป.5 1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 
สัตว์ สถานท่ี และกิจกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล 
เรื่องต่างๆใกล้ตัว จ านวน  1-500 ล าดับท่ี วัน เดือน ปี 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ฤดูกาล เวลา  สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก สี  
ขนาด รูปทรง ท่ีอยู่ของส่ิงต่างๆ 

 เครื่องหมายวรรคตอน 

2. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ 

แสดงข้อมูลต่างๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 

 ค า กลุ่มค า ประโยคท่ีแสดงข้อมูลและความหมายของเรื่อง
ต่างๆ  ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง 

3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 ประโยคท่ีใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ป.6 1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  

เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  

 

 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคล เรียกส่ิงต่างๆ จ านวน 1-1,000 ล าดับท่ี วัน 
เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรมท่ีท า  สี  ขนาด รูปทรง  
ท่ีอยู่ของส่ิงต่างๆ  ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  
อารมณ์ ความรู้สึก 

 เครื่องหมายวรรคตอน 

2. เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และ

ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

 ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง 

3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น 

 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 

 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 2. บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล

ส าคัญของเจ้าของภาษา  

 ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส  
วันขึ้นปีใหม ่วันวาเลนไทน์    

ป.2 1. พูดและท าท่าประกอบ ตามวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 

 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง   การสัมผัสมือ  
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 2. บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับ 

เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 

 ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส  
วันขึ้นปีใหม ่วันวาเลนไทน์      

ป.3 1. พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาท

สังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    

 มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะ
แนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับ

เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิต

ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา     

 ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส  วันขึ้นปี
ใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกาย  อาหาร  เครื่องด่ืม  

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส  
วันขึ้นปีใหม ่วันวาเลนไทน์  

ป.4 1. พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา     

 มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ  การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ   การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

 2. ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/ 

งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของ

เจ้าของภาษา       

 ค าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่นวันคริสต์มาส 
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร  
เครื่องด่ืม     
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาแลวัฒนธรรม

ท่ีเหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น  การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง บทบาทสมมุติ วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์      

ป.5 1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง

อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

 การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ  
ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ   การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ     

 2. ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของ

เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต

ความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา   

 ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น วันคริสต์มาส 
วันขึ้นปีใหม ่วันวาเลนไทน์เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร 
เครื่องด่ืม     

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระเจ้า 
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์  

ป.6 1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง

อย่างสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

 การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เช่น การขอบคุณ 
ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/

งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ

ภาษา    

 ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น วันคริสต์มาส 
วันขึ้นปีใหม ่วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล  
อาหาร  เครื่องด่ืม   

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระเจ้า 
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์     
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.2 1. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.3 1. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า 

กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 

ป.4 1. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า  

กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 

 2. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และ
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

ป.5 1. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้

เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า 

(order) ตามโครงสร้างประโยคของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทยการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

2. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

เทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของ

ไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและ 
งานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย 

24 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้

เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม

โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ    การล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษา ต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

2. เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง

ระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ

เจ้าของภาษากับของไทย   

 การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น 
 ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ป.2 1. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้อื่น 

 ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ป.3 1. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้อื่น 

 ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ป.4 1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูด / 
การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม และการน าเสนอ ค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ป.5 1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด / 
การเขียน 

 การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ป.6 1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด /  การเขียน 

 การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
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สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน 
 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน 
ป.2 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน 
 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน  
ป.3 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน 
 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน 
ป.4 1. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน 
ป.5 1. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

 การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

ป.6 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

ใกล้ตัว จากส่ือต่าง ๆ   
ป.2 1. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

ใกล้ตัว จากส่ือต่าง ๆ   
ป.3 1.ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

ใกล้ตัว จากส่ือต่าง ๆ   
ป.4 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

ป.6 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   
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อภิธานศพัท์  
 

การเดาความหมายจากบริบท (context clue) 
 การเดาความหมายของค าศัพท์หรือข้อความท่ีไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรมเป็นการ
เดาความหมายนั้นโดนอาศัยการช้ีแนะจากค าศัพท์หรือข้อความท่ีแวดล้อมค าศัพท์หรือข้อความท่ีอ่านเพื่อช่วย
ในการท าความเข้าใจหรือตีความหมายของค าศัพท์หรือข้อความท่ีไม่เข้าใจความหมาย  
การถ่ายโอนข้อมูล 
  การแปลงข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการจะส่ือสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบท่ีต้องการ เช่น 
การถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นค า ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ หรือการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ไป
เป็นข้อมูลท่ีเป็นค า ประโยค หรือข้อความ  
ทักษะการสื่อสาร 
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการับสารและส่งสารด้วยภาษานั้นๆ 
ได้อย่างส่ือความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน  
บทกลอน (nursery rhyme) 
  บทร้อยกรองส าหรับเด็ก ท่ีมีค าคล้องจองและมีความไพเราะ เพื่อช่วยให้จดจ าได้ง่าย 
บทละครสั้น (skit) 
 งานเขียนหรือบทละครส้ันท่ีมีการแสดงออกด้วยท่าทางและค าพูด ท าให้เกิดความสนุกสนาน อาจเป็น
เรื่องท่ีมาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว์ ส่ิงของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 
ภาษาท่าทาง  
  การส่ือสารโดยการแสดงท่าทางแทนค าพูดหรือการแสดงท่าทางประกอบค าพูด เพื่อให้ความหมายมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลักษณะ เช่น การแสดงออกทางสีหน้า การสบตา  
การเคล่ือนไหวศีรษะ มือ การยกมือ การพยักหน้า การเลิกค้ิว เป็นต้น 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีใช้ภาษานั้น นับต้ังแต่วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การท างาน  
การพักผ่อน  การแสดงอารมณ์ การส่ือความ ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เทศกาล งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น  
สื่อที่ไม่ใชค่วามเรียง (non-text information) 
  ส่ิงท่ีใช้ส่ือสารแทนค า วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ ส่ิงของ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง เป็นต้น  
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โครงสร้างอัตราเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

รายวิชา 
เวลาเรียน 

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

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน  

120 120 120 80 80 80 

 
จ านวนชั่วโมงเรียนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ระดับชั้น 
เวลาเรียน/สัปดาห ์

(ชั่วโมง) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  3 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 3 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 3 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 2 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 2 

 
 

รหัสวิชา  
การก าหนดรหัสวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับชั้น ชื่อรายวิชา รหัสวิชา 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาษาอังกฤษ อ 11101 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาษาอังกฤษ อ 12101 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาษาอังกฤษ อ 13101 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาษาอังกฤษ อ 14101 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาษาอังกฤษ อ 15101 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาอังกฤษ อ 16101 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 11101    วิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1           เวลา  120  ช่ัวโมง 
________________________________________________________________________________ 
 อธิบายการใช้และปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย อ่านออกเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตาม
ความหมายของค า และกลุ่มค าท่ีฟังเกี่ยวกับเรื่องตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  
เครื่องด่ืมและนันทนาการ ในวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมประมาณ  150 - 200 ค า  ตอบค าถามจากการฟังบท
อ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ พูดโต้ตอบบทสนทนาด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ พูดส่ือสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ในการสนทนาทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความท่ีใช้
แนะน าตนเอง  บอกความต้องการง่ายๆ  ของตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆด้วยค าศัพท์  ส านวนภาษา 
และประโยคเกี่ยวกับตนเอง  และเรื่องใกล้ตัว  พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น ฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือต่างๆ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
รหัสตัวชี้วัด 
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 
ต 4.2  ป.1/1 
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 



27 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ 11101 วิชาภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1            เวลา  120 ช่ัวโมง 

ล าดับท่ี ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 Fun with A-B-C ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษร

และเสียง  อ่านออกเสียงและ

สะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตาม 

หลักการอ่าน 

ต 2.2 ป.1/1 ระบุตัวอักษร

และเสียงตัวอักษรของ

ภาษาต่างประเทศ  และ

ภาษาไทย 

ในภาษาอังกฤษมีตัวอักษรท้ังหมด 

26 ตัว ได้แก่ a.b.c.. , z เป็น

พยัญชนะ 21 ตัว และสระ 5 ตัว 

การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร 

อ่านออกเสียงและสะกดค าง่ายๆ 

ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ซึ่ง

เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรียน

ภาษาอังกฤษ  

12 14 

2 All about me ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วย

ค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสาร

ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 

ต 1.2 ป.1/4 พูดขอและให้

ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง

ตามแบบท่ีฟัง 

การพูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆท่ี

ใช้ในการทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษและการเรียนรู้

ค าศัพท์ ส านวน ประโยคท่ีใช้ขอ

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เป็น

ทักษะท่ีจ าเป็นท่ีใช้ในการส่ือสาร

ในชีวิตประจ าวัน  

10 12 

3 My family ต 1.3 ป.1/1 พูดให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้

ตัว 

การใช้ค าและประโยคท่ีใช้ในการ

พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล

ใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว  ช่ือ อายุ 

รูปร่าง ส่วนสูง จ านวน 1-20 สี 

และช่ือวันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์   

15 18 

4 Classroom 

language 

ต 1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตาม 

ค าส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง 

ต1.2 ป.1/2 ใช้ค าส่ังง่ายๆ 

ตามแบบท่ีฟัง 

ความเข้าใจและการปฏิบัติตาม

ค าส่ังง่ายๆ ในสถานการณ์ท่ีใช้ใน

ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม  

12 14 
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ล าดับท่ี ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูด 

ในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี

เกิดขึ้นในห้องเรียน 

5 My school things ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ 

ตรงตามความหมายของค า 

และกลุ่มค าท่ีฟัง  

 

การเลือกภาพตรงตามความหมาย

ของค า กลุ่มค า เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม

ใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และ

นันทนาการได้ถูกต้อง  

10 12 

                                                                                                          รวม 59 70 

                                                                                                 สอบปลายปี 1 30 

                                                                                                 รวมทั้งหมด 60 100 

6 My food ต 1.2 ป.1/3 บอกความ

ต้องการง่ายๆของตนเอง      

ตามแบบท่ีฟัง  

ต 3.1 ป1/1 บอกค าศัพท์ท่ี

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น  

การใช้ค าศัพท์ ส านวน และ

ประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ 

และเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

15 18 

7 My days ต 2.1 ป.1/1 พูดและท าท่า

ประกอบ ตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 

ต 2.1 ป.1/2 บอกช่ือและ

ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล

ส าคัญของเจ้าของภาษา   

ต 2.1 ป.1/3 เข้าร่วม 

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น 

การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการ

พูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผัส

มือ การดบกมือ การแสดงอาการ

ตอบรับหรือปฏิเสธ เป็นส่ิงจ าเป็น

ท่ีใช้ในการส่ือสารภาษาและเรียนรู้

ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

12 14 
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ล าดับท่ี ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

8 My pets ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม

จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 

 

การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้

ตัวหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ

และตอบค าถามส้ันๆง่าย เป็น

ทักษะพื้นฐานในการฟังและอ่าน

ภาษาอังกฤษ  

16 19 

9 Vehicle of us ต 4.2 ป.1/1 ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ เพื่อรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 

การใช้ภาษา ต่างประเทศ เพื่อ

รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ใกล้ตัวจากส่ือต่างๆ  

16 19 

                                                                                                         รวม 59 70 

                                                                                                สอบปลายปี 1 30 

                                                                                           รวมสอบปลายปี 60 100 

                                                                                                    รวมทั้งปี 120 200 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ 12101    วิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2           เวลา  120  ช่ัวโมง 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ใช้และปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษ ร และสระของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อ่านออกเสียงค า สะกดค า และอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
เลือกภาพตรงตามความหมายของค า  กลุ่มค า ประโยคเด่ียวท่ีฟังเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  
ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  และนันทนาการเป็นวงศ์ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมสะสมประมาณ  250-300  ค า 
ตอบค าถามจากการฟังประโยคบทสนทนา  นิทานท่ีมีภาพประกอบ  พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง จากบทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ข้อความท่ีใช้
แนะน าตนเอง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองด้วยค าศัพท์  ส านวนภาษา  และประโยคตามแบบท่ีฟัง พูด
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว  พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา   บอกช่ือและค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญของเจ้าของภาษา  และเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟัง/พูด  ใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ี เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือ
ต่างๆ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

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 
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ 12101 วิชาภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2            เวลา  120 ช่ัวโมง 

ล าดับท่ี ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 The alphabet  ต 1.1 ป.2/2 ระบุ

ตัวอักษรและเสียง   

อ่านออกเสียงค า สะกดค า  

และอ่านประโยคง่ายๆ 

ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 

ต 2.2 ป.2/1 ระบุ

ตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของ

ภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

ในภาษาอังกฤษมีตัวอักษร

ท้ังหมด 26 ตัว ได้แก่ a.b.c.. , 

z เป็นพยัญชนะ 21 ตัว และ

สระ 5 ตัว การระบุตัวอักษร 

และเสียง อ่านออกเสียง สะกด

ค าและอ่านประโยคง่ายๆ 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน เป็น

พื้นฐานท่ีส าคัญในการเรียน

ภาษาอังกฤษ  

12 14 

2 You and me ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบ

ด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการ

ส่ือสารระหว่างบุคคลตาม

แบบท่ีฟัง  

ต 1.2 ป.2/4 พูดขอและ

ให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ

ตนเองตามแบบท่ีฟัง 

การพูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ โดย

ใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษา และ

ประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูล

ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ในการ

ส่ือสารระหว่างบุคคล เป็น

ทักษะพื้นฐานในการพูดส่ือสาร

ในชีวิตประจ าวัน  

15 18 

3 Things   

around us 

ต 1.1 ป.2/3  เลือกภาพ 

ตรงตามความหมายของ

ค า  กลุ่มค า และประโยค

ท่ีฟัง 

ต 4.1 ป.2/1 ฟัง/พูด 

ในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี

เกิดขึ้นในห้องเรียน 

การเลือกภาพตรงตาม

ความหมายของค า กลุ่มค า และ

ประโยคท่ีฟังเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม

ใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และ

นันทนาการ เป็นพื้นฐานส าคัญ

ของการเรียนภาษาอังกฤษ 

16 19 
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ล าดับท่ี ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

 นอกจากนี้การฟังและพูดใน

สถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

ห้องเรียนเป็นความเข้าใจภาษา

เพื่อน าไปใช้ในการส่ือสารได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

4 Classroom 

language  

ต 1.1 ป.2/1 ปฏิบัติตาม

ค าส่ังและค าขอร้องง่ายๆ 

ท่ีฟัง 

ต1.2 ป.2/2 ใช้ค าส่ังและ

ค าขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ี

ฟัง 

การปฏิบัติ การใช้ค าส่ัง และค า

ขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง เป็น

ความเข้าใจภาษาซึงเป็นการ

ส่ือสารท่ีจ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน และควรเลือกใช้

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์   

16 19 

 รวม 59 70 

สอบปลายปี 1 30 

รวมทั้งหมด 60 100 

5 My life ต 1.3 ป.2/1 พูดให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว 

การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว 

โดยการบอกช่ือ อายุ รูปร่าง 

ส่วนสูง จ านวน 1-30 สี ขนาด

และต าแหน่งของส่ิงของเป็น

เรื่องท่ีจ าเป็นและอยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน    

15 18 

6 My culture ต 2.1 ป.2/1 พูดและ

ท าท่าประกอบ ตาม

วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 

 

การเรียนรู้วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาท าให้เข้าใจความ

เหมือนกับความแตกต่าง

ระหว่างภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 

เพราะทุกชนชาติย่อมมีเทศกาล

12 14 
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ล าดับท่ี ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

ต 2.1 ป.2/2 บอกชื่อและ

ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล

ส าคัญ ของเจ้าของภาษา 

ต 2.1 ป.2/3 เข้าร่วม       

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย    

ส าคัญท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของ

ตนเอง 

7 My fruit ต 1.1 ป.2/4 ตอบค าถาม

จากการฟังประโยคบท

สนทนา หรือนิทานง่ายๆ 

ท่ีมีภาพประกอบ  

ต 1.2 ป.2/3 บอกความ

ต้องการง่ายๆของตนเอง

ตามแบบท่ีฟัง  

การตอบค าถามจากการฟั ง

ประโยคบทสนทนา หรือนิทาน

ง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ รวมท้ัง

การบอกความต้องการง่ายๆ 

ข อ ง ต น เ อ ง ต า ม แ บ บ ท่ี ฟั ง

เกี่ยวกับเรื่องผลไม้และส่ิงต่างๆ

รอบตัว เป็นการ ส่ือสาร ท่ีมี

ความส าคัญในชีวิตประจ าวัน  

16 19 

8 On the farm ต 3.1 ป.2/1 บอกค าศัพท์

ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น  

ต 4.2 ป.2/1 ใช้

ภาษาต่างประเทศเพื่อ

รวบรวมค าศัพท์ท่ี

เกี่ยวข้องใกล้ตัว  

การบอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ

การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ

รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้

ตัว   

16 19 

รวม 59 70 

สอบปลายปี 1 30 

รวมสอบปลายปี 60 100 

รวมทั้งป ี 100 200 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 13101    วิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3           เวลา  120  ช่ัวโมง 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ใช้และปฏิบัติตามค าส่ัง และค าขอร้องท่ีฟังหรืออ่านท่ีใช้ในห้องเรียน  อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  
ประโยคเด่ียว  บทพูดเข้าจังหวะ  การสะกดค า  และการใช้พจนานุกรม  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรง
ตามความหมายของกลุ่มค า  ประโยคเด่ียวท่ีฟังเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรี ยน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  
เครื่องด่ืม  และนันทนาการเป็นวงศ์ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมสะสมประมาณ  350- 450 ตอบค าถามจากการฟัง
หรือการอ่านประโยค  บทสนทนา  นิทานท่ีมีภาพประกอบหรือเรื่องราวที่ส าคัญในท้องถิ่น  พูดโต้ตอบด้วยค า
ส้ันๆง่ายๆ  ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ด้วยบทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  และประโยค  ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง  บอกความต้องการ  บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิง
ต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อนบุคคลใกล้ตัว  และ
เรื่องใกล้ตัว  ด้วยค าศัพท์  ส านวนภาษา  และประโยคตามแบบท่ีฟัง จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล  
สัตว์  และส่ิงของตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน  พูดและท าท่าทางประกอบ  ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล / วันส าคัญ / งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของตัวอักษร  
ค า  กลุ่มค า  และประโยคง่ายๆของเจ้าของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  และบอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น  ฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 

 เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด 
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 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ 13101 วิชาภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3            เวลา  120 ช่ัวโมง 

ล าดับท่ี 
ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 My letters  ต 1.1 ป.3/2 อ่านออก

เสียงค า สะกดค า อ่าน

กลุ่มค า ประโยค และบท

พูดเข้าจังหวะ (chant) 

ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ

อ่าน  

ต 2.2 ป.3/1 บอกความ

แตกต่างของเสียงตัวอักษร 

ค า กลุ่มค า และและ

ประโยคง่ายๆ ของ

ภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย  

ในภาษาอั งกฤษมี ตั วอั กษร

ท้ังหมด 26 ตัว ได้แก่ a,b,…,z 

เป็นพยัญชนะ 21 ตัว และสระ 

5 ตัว การบอกความแตกต่าง 

การอ่านออกเสียง การพูด การ

ฟัง เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ  

14 17 

2 My self ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบ

ด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการ

ส่ือสารระหว่างบุคคลตาม

แบบท่ีฟัง  

 

 

การพูดสนทนาโต้ตอบท่ีใช้ใน

การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 

ขอโทษ และประโยคหรือ

ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเองด้วย

ค าส้ันๆง่ายๆ ในการส่ือสาร

ระหว่างบุคคล เป็นการส่ือสารท่ี

มีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน  

12 14 

3 My classroom  ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตาม

ค าส่ัง และค าขอร้องท่ีฟัง

หรืออ่าน  

 

 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน

ภาษา ประโยคเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามค าส่ัง และค าขอร้อง 

บอกความต้องการง่ายๆของ

ตนเองท่ีใช้ในห้องเรียนและ

16 19 
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ล าดับท่ี 
ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

ต 1.2 ป.3/2 ใช้ค าส่ัง 

และค าขอร้องง่ายๆตาม

แบบท่ีฟัง  

ต 1.2 ป.3/3 บอกความ

ต้องการง่ายๆของตนเอง

ตามแบบท่ีฟัง  

ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดใน

สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้น

ในห้องเรียน  

โรงเรียน ท าให้เข้าใจ

ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ได้ดี

ยิ่งขึ้น รวมท้ังการฟงั การพูด 

และการอ่านค าส่ังเป็น

ภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นใน

การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

ควรเลือกใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ

กาลเทศะ   

4 Around us ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุ

ภาพ หรือสัญลักษณ์ตรง

ตามความหมายของ

กลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง  

ต1.1 ป.3/4 ตอบค าถาม

จากการฟัง หรืออ่าน

ประโยค บทสนทนา หรือ

นิทานง่ายๆ  

การเลือก ระบุภาพ หรือ

สัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของกลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง

เป็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม

ใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และ

ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน

ประโยคบทสนทนา หรือนิทาน

ง่ายๆ     

17 20 

                                                                                                         รวม 59 70 

                                                                                               สอบปลายปี 1 30 

                                                                                               รวมทั้งหมด 60 100 

5 Occupation ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและ

ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ

ตนเองและเพื่อนตามแบบ

ท่ีฟัง  

 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน

ภาษา และประโยคท่ีใช้ขอและ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล

ใกล้ตัว ในการบอกช่ือ อายุ 

อาชีพ รูปร่าง  ส่วนสูง บอก

จ านวนส่ิงของ สี ขนาด และ

17 20 
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ล าดับท่ี 
ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว  

สถานท่ีซึ่งเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นและ

อยู่ในชีวิตประจ าวัน 

  

6 Weather ต 3.1 ป.3/1 บอกค าศัพท์

ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น   

ต 4.2 ป.3/1 ใช้

ภาษาต่างประเทศเพื่อ

รวบรวมค าศัพท์ท่ี

เกี่ยวข้องใกล้ตัว   

การบอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับ

สภาพภูมิอากาศในฤดูกาลต่างๆ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคม และการใช้

ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวเพื่อ

เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

15 18 

7 My culture ต 2.1 ป.3/1 พูดและท า

ท่าทางประกอบตาม

มารยาทสังคม/วัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา  

ต 2.1 ป.3/2 บอกช่ือและ

ค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับ

เทศกาล /วันส าคัญ /งาน

ฉลอง และชีวิตความ

เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

การบอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆ 

เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ / 

งานฉลองและการเรียนรู้

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

และการกเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ภาษา ซึ่งเป็นวัฒนธรรม

เหมาะสมกับวัยเพราะทุกชน

ชาติย่อมมีเทศกาลส าคัญท่ี

แสดงถึงเอกลักษณ์ของตนเอง  

12 14 

8 My pets ต 1.2 ป.3/5 บอก

ความรู้สึกของตนเอง

เกี่ยวกับส่ิงต่างๆใกล้ตัว 

หรือกิจกรรมต่างๆ ตาม

แบบท่ีฟัง   

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เล้ียง

และบอกความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ

เกี่ยวกับสัตว์หรือส่ิงท่ีอยู่รอบตัว

และมีการจัดแยกเป็นประเภท

หมวดหมู่และเป็นการแสดง

16 18 
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ล าดับท่ี 
ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่

ค าตามประเภทของบุคคล 

สัตว์และส่ิงของ ตามท่ีฟัง

หรืออ่าน  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ ค า

หรือกลุ่มค า โดยใช้แผนภูมิ  

แผนภาพ หรือแผนผัง 

รวม 59 70 

สอบปลายปี 1 30 

รวมสอบปลายปี 60 100 

รวมทั้งป ี 100 200 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
  อ 14101   วิชาภาษาอังกฤษ               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                      เวลา  80  ช่ัวโมง 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ใช้และปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้องและค าขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียน  ค าแนะน าในการเล่นเกม   
การวาดภาพหรือการท าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ  
บทพูดเข้าจังหวะ  การสะกดค า  และการใช้พจนานุกรม  เลือก/  ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรง
ตามความหมายของกลุ่มค า  ประโยคเด่ียว  และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  
โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาว่าง  และนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ-ขาย  
และลมฟ้าอากาศ  และเป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ  450 - 700  ค า   
ตอบค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่องจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา  และนิทานท่ีมี
ภาพประกอบ  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคลด้วยบทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  
ขอบคุณ  ขอโทษ  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน า  ขอและให้ข้อมูลตนเอง  ครอบครัว  
เพื่อน  บุคคล  สัตว์  ส่ิงใกล้ตัว  และแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น  เครื่องหมายวรรคตอน  ส านวนการตอบรับ  
แสดงความต้องการของตนเองและ  ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  แสดงความรู้สึกตามแบบท่ีฟัง 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และกิจกรรมต่างๆ  พูด/ วาดภาพ  แสดงความสัมพันธ์ของ  
ส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน  พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  ตอบค าถาม  ค าศัพท์และข้อมูล  บอความเหมือน/ความแตกต่างเกี่ยวกับเทศกาล/  
วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยค  และ
ข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน  ฟังและพูด/ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมค าศัพท์  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครส้ัน  และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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รหัสตัวชี้วัด 

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    

รวมทั้งหมด   20   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ 14101         วิชาภาษาอังกฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                         เวลา  80  ช่ัวโมง 

 

ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 My 

classroom 

ต 1.1 ป.4/1  ปฏิบัติตามค าส่ัง  

ค าขอร้อง  และค าแนะน า  

(Instructions)  ง่ายๆ  ท่ีฟังหรือ

อ่าน 

ต 1.2 ป.4/1  พูด/ เขียนโต้ตอบ

ในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

ต 1.2 ป.4/2  ใช้ค าส่ัง  ค า

ขอร้อง  และค าขออนุญาตง่ายๆ 

ต 4.1 ป.4/1  ฟังและพูด/ อ่าน

ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถานศึกษา 

ค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  และ

ค าขออนุญาต การเล่นเกม  วาด

ภาพ ล าดับขั้นตอนการท าอาหาร - 

เครื่ อง ด่ืม เพื่ อ เป็นการพูด -ฟัง

โ ต้ตอบในการใ ช้ภาษา เพื่ อการ

ส่ื อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล ต า ม

สถานการณ์ท่ีเริ่มต้นใช้และปฏิบัติใน

ห้องเรียนและสถานศึกษา   

11 19 

2 My family ต 1.2 ป.4/4  พูด/ เขียนเพื่อขอ

หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  

เพื่อนและครอบครัว 

ต 1.3 ป.4/1  พูด/ เขียนให้

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และเรื่อง

ใกล้ตัว 

ต 2.1 ป.4/1  พูดและท าท่า

ประกอบอย่างสุภาพ  ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 

การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  

เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว

ด้วยการพูด การเขียน การท าท่า

ประกอบอย่างสุภาพตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา เป็นการใช้ภาษาเพื่อการ

ส่ือสารเบ้ืองต้นในการมีปฏิสัมพันธ์

กันระหว่างบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันใน

สังคม 

 

 

12 

 

 

22 
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ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

3 My interest ต 1.1 ป.4/2  อ่านออกเสียงค า  

สะกดค า  อ่านกลุ่มค า  ประโยค 

ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้า

จังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน   

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ ระบุภาพ  

สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรง

ตามความหมายของประโยคและ

ข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

ต 2.2 ป.4/1  บอกความแตกต่าง

ของเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  

ประโยค  และข้อความของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การอ่านออกเสียงค า  สะกดค า  

อ่านกลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ  

และบทพูดเข้าจังหวะ เลือกระบุ

ภาพ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย

ตรงตามความหมายข้อความส้ันๆท่ี

อ่าน ฟังของภาษาต่างประเทศ  มี

หลักการอ่านท่ีเหมือนและแตกต่าง

จากภาษาไทย 

10 18 

4 Things 

around us  

 

 

 

 

ต 3.1 ป.4/1  ค้นคว้า  รวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น  และน าเสนอด้วย

การพูด/ การเขียน 

ต 4.2 ป.4/1  ใช้

ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น

และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

การรวบรวมค าศัพท์เป็นพื้นฐานของ

การเรียนภาษาท่ีส าคัญ  ท าให้การ

สืบค้น  ค้นคว้า  และรวบรวมข้อมูล

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สาระการ

เรียนรู้ต่างๆ  ได้อย่างกว้างขวาง  

 

 

6 11 

รวม 39 70 

สอบกลางปี 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

5 My hobbies ต 1.1 ป.4/4  ตอบค าถามจาก

การฟังและการอ่านประโยค  บท

สนทนา  และนิทานง่ายๆ  

 

การตอบค าถามจากการฟัง การอ่าน

ประโยค  บทสนทนา  นิทาน  เรื่อง

ใกล้ตัว  และกิจกรรมต่างๆ  แสดง

ถึงการใช้ภาษาเพื่อความเข้าใจใน

การฟังและอ่านหรือพูดแสดง

ความรู้สึกของตนเองเป็นการส่ือ

ความหมายความสัมพันธ์วาดภาพ

ของส่ิงต่างๆใกล้ตัว 

10 18 

6 My activities ต 1.2 ป.4/5  พูดแสดงความรู้สึก

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

ใกล้ตัว  และกิจกรรมต่างๆ ตาม

แบบท่ีฟัง  

 ต 1.3 ป.4/2  พูด/ วาดภาพ

แสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 

ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน  

การพูดและแสดงความสัมพันธ์หรือ

ความรู้สึกเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและ

ส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว 

8 14 

 

 

 

 

 
7 My special 

day 

ต 2.1 ป.4/2  ตอบค าถาม

เกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งาน

ฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่

ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา 

ต 2.1 ป.4/3  เข้าร่วมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมท่ี

เหมาะสมกับวัย 

ต 2.2 ป.4/2  บอกความเหมือน/

ความแตกต่างระหว่างเทศกาล

เทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  

วัฒนธรรม  และชีวิตความเป็นอยู่

เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ จ า ช า ติ   

การศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับวัยจะท าให้ทราบถึง

ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างประเทศเจ้าของภาษาและ

ของไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 

11 20 
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ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

และงานฉลองตารมวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทย 

 

 

8 My travel ต 1.2 ป.4/3  พูด/ เขียนแสดง

ความต้องการของตนเอง 

ต 1.3 ป.4/3  พูดแสดงความ

คิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

ใกล้ตัว 

การพูด  การเขียนเพื่อแสดงความ

คิดเห็น  แสดงความต้องการ  เป็น

การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีจ าเป็น

ในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อ

แสดงถึงจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน  

10 

 

18 

 

รวม 39 70 

สอบปลายปี 1 30 

รวมสอบปลายปี 40 100 

รวมทั้งป ี 80 200 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
      อ 15101    วิชาภาษาอังกฤษ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                เวลา  80  ชั่วโมง 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ใช้และปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียน  ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าใน
การเล่นเกม  การวาดภาพหรือการท าอาหารและเครื่องด่ืม  หรือท่ีมี  1-2  ขั้นตอนท่ีฟังหรืออ่าน  อ่านออก
เสียงประโยค  ข้อความ  และบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  และการใช้พจนานุกรม  ระบุ/ วาดรูป  
สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของกลุ่มค า  ประโยคผสม  ข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาว่าง และนันทนาการ  สุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อ-ขาย  และสมฟ้าอากาศ  เป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ  750 – 
950  ค า  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา  นิทาน  เรื่องส้ัน  หรือ
เรื่องราวส าคัญๆ ในท้องถิ่น  พูด/ เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  ด้วยบทสนทนา  ท่ีใช้ทักทาย  
กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  ประโยค  ข้อความ การแนะน า  การขอ/  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บุคคล  สัตว์  สถานท่ี  และเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ   และ
ส านวน การตอบรับ  แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ  แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  เกี่ยวกับกิจกรรมและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ 
ประกอบ  เขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิ  แสดงข้อมูลต่างๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน  ใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบค าถาม/ บอกความส าคัญ  
ความเหมือนและความแตกต่างของบเทศกาล/ ส าคัญ/ งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/  
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน  ฟัง  พูด  และอ่าน/ เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมค าศัพท์  
ข้อมูลจากส่ือ  และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนใน การส่ือสารระหว่างบุคคล  
การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครส้ัน  และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ  โดยน า
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด 

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    

รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ 15101    วิชาภาษาอังกฤษ         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                              เวลา  80  ชั่วโมง 

 

ล าดับ

ท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 Day at 

school 

ต 1.1 ป.5/2  อ่านออกเสียง

ค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า 

ประโยค  ข้อความง่ายๆ  

และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้อง

ตามหลักการอ่าน 

ต 1.3 ป.5/1  พูด/เขียนให้

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ

เรื่องใกล้ตัว 

การเรียนรู้การอ่านออกเสียงสะกดค า 

ประโยค ข้อความส้ัน ๆเลือกระบุภาพ 

สัญลักษณ์ เครื่องหมายของประโยคท่ีฟัง 

หรืออ่าน ค าศัพท์เกี่ยวกับวิชา ห้องเรียน  

ส่ิงของในห้องเรียน และกิจวัตรประจ าวัน  

ท าให้ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับ

วิชาท่ีชอบ   ห้องเรียนท่ีเรียน และส่ิงของ

ในห้ อ ง เ รี ยน ไ ด้  ซึ่ ง เ ป็ น ก าร เ รี ยน รู้

ภาษาอั งกฤษเพื่ อน า ไปใช้ ส่ื อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 

 8 14 

2 Big family ต 1.2 ป.5/4  พูด/ เขียน

เพื่อขอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  

และเรื่องใกล้ตัว 

ต 1.3 ป.5/2 พูด/เขียนให้

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ

เรื่องใกล้ตัว 

การเรียนรู้ค าศัพท์ ท่ีใช้เรียกบุคคลต่าง ๆ 

ในครอบครั ว ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บก าร

ประกอบอาชีพและสถานท่ีท างานใน

ชุมชนเป็นพื้นฐานในการสนทนาเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล 

9 17 

3 My friends ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียน 

โต้ตอบในการส่ือสาร

ระหว่างบุคคล 

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า 

รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

การพูดโต้ตอบเกี่ยวกับความสามารถของ

ตนเองและผู้อื่นเป็นส่ิงส าคัญท่ีใช้แสดง

ตัวตน ใช้ส่ือสารและให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นท่ีอยู่

ร่วมกันในสังคม  

6 11 
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ล าดับ

ท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

และน าเสนอด้วยการพูด/

การเขียน 

4 All year 

long 

ต 1.2 ป.5/5 พูด/เขียน 

แสดงความรู้สึกของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

และกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง

ใหเ้หตุผลส้ันๆ ประกอบ  

ต 1.3 ป.5/3  พูด/เขียน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

การรู้ความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับช่ือ

ค าท่ีบอกวัน  เดือนในหนึ่งปี  ฤดูกาล  

และดิน  ฟ้า  อากาศ เป็นการเพิ่มทักษะ

การส่ือสารทางภาษา 

 

8 14 

5 Habitat  

of animals.  

ต 1.1 ป.5/3  ระบุ/ วาด

ภาพ  สัญลักษณ์  หรือ

เครื่องหมายตรงตาม

ความหมายของประโยคและ

ข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

ต 1.1 ป.5/4  บอกใจความ

ส าคัญ  และตอบค าถามจาก

การฟังและ การอ่านบท

สนทนา  และนิทานง่ายๆ 

หรือเรื่องส้ันๆ 

การพูดตอบค าถาม  ระบุ / วาดภาพ  

สัญลักษณ์หรื อ เครื่ อ งหมายตรงตาม

ความหมาย  เขียนแผนผัง  แผนภูมิแสดง

ข้อมูล และการเขียนแสดงความคิดเห็น

พร้อมท้ังเหตุผลประกอบ   จากการฟัง

หรืออ่านประโยค บทสนทนา  นิทาน  

เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ แสดงถึง

การใช้ภาษาเพื่อความเข้าใจ 

8 14 

รวม 39 70 

สอบกลางปี 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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ล าดับ

ท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

6 My beloved 

country 

ต 2.2 ป.5/1  บอกความ

เหมือน/ความแตกต่าง

ระหว่างการออกเสียง

ประโยคชนิดต่างๆ การใช้

เครื่องหมายวรรคตอน และ

การล าดับค า (order) ตาม

โครงสร้างประโยคของ

ภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

ต 4.2 ป.5/1 ใช้

ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ  

   การบอกความเหมือนความแตกต่างการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ

ภาษากับของไทย และการใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน การล าดับค าตามโครงสร้าง

ประโยคของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมสืบค้นข้อมูล

ต่างๆ เป็นทักษะการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวัน  

 

10 18 

7 Get in 

Touch 

ต 1.2 ป.5/3 พูด/เขียน 

พูด/เขียนแสดงแสดงความต้องการ ขอความ

ช่วย เห ลือ  ตอบรับและ

ป ฏิ เ ส ธ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม

ช่วยเหลือในสถานการณ์

ง่ายๆ 

ต 4.1 ป.5/1. ฟัง  พูด  และ

อ่าน/เขียนในสถานการณ์

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถานศึกษา 

การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะ  

การขนส่ง  การเดินทางและสถานท่ีต่างๆ

เป็นพื้นฐานส าคัญ  เพื่อให้สามารถน า

ค าศัพท์นั้นๆไปใช้ได้ถูกต้อง 

 

10 18 

8 Beauty and 

Healthy 

ต 1.1 ป.5/1  ปฏิบัติตาม

ค าส่ัง ค าขอร้อง  และ 

ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน 

การปฎิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  

ขออนุญาต  ค าแนะน าง่าย ๆท้ังฟังและ

อ่าน  ให้รู้เกี่ยวกับสถานท่ีและวิธีป้องกัน

9 16 



51 
 

 

ล าดับ

ท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

ต 1.2 ป.5/2 ใช้ค าส่ัง  ค า

ขอร้อง  ค าขออนุญาต และ

ให้ค าแนะน าง่ายๆ 

รักษาอาการเจ็บป่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ

อาหาร เครื่องด่ืม อาการเจ็บไข้ได้ป่วย  

นอกจากผู้เรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์

และประโยคท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  ต้องเรียนได้

ด้วย  การเรียนรู้จึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นได้ 

9 Festival 

around the 

world  

ต 2.1 ป.5/1   ใช้ถ้อยค า 

น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง

อย่างสุภาพ ตามมารยาท 

สังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 

ต 2.1 ป.5/2 ตอบค าถาม/

บอกความส าคัญของ

เทศกาลวันส าคัญ/งานฉลอง

และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ 

ของเจ้าของภาษา 

ต 2. ป.5/3  เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 

ต 2.2 ป.5/2  บอกความ

เหมือน/ ความแตกต่าง

ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง

ของเจ้าของภาษากับของไทย 

ให้รู้จักการใช้ภาษาตามวัฒนธรรม สังคม 

เทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง มารยาท 

และชีวิตความเป็นอยู่ เป็นเอกลักษณ์

ประจ าชา ติ  การ ศึกษาและ เข้ าร่ ว ม

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยจะท าให้ทราบ

ถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

ประเทศเจ้าของภาษาและของไทยได้เป็น

อย่างดี 

 

 

 

 

 

10 18 

 

รวม 39 70 

สอบปลายปี 1 30 

รวมสอบปลายปี 40 100 

รวมทั้งปี 80 200 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ 16101   วิชาภาษาอังกฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                           เวลา  80  ช่ัวโมง 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   ใช้และปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าอนุญาต  ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าใน การเล่นเกม   
การวาดภาพ  การท าอาหารและเครื่องด่ืม  และการประดิษฐ์ท่ีฟังและอ่าน  หรือท่ีมี  2-3  ขั้นตอน  อ่านออก
เสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  และการใช้พจนานุกรม  เลือกระบุประโยค 
หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย  และความหมายท่ีอ่านเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  
โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ -ขาย  
และลมฟ้าอากาศ  เป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ  1,050 - 1,200  ค า  บอก 
ใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา  นิทาน  และเรื่องเล่าในท้องท้องถิ่น  
พูด/ เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคลด้วยค าศัพท์  บทสนทนา  ประโยค/ ข้อความ  ส านวนภาษา   
ท่ีใช้ในการกล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  และการแนะน าตนเอง  เพื่อน 
บุคคลใกล้ตัว  และส านวนการตอบรับ   แสดง ความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  การขอและให้ข้อมูล  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อน  ครอบครัว  เรื้องใกล้ตัวหรือส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผล
ส้ันๆ ประกอบ  เขียนค า  กลุ่มค า  และประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง
แสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  ใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูล  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างเกี่ยวกับเทศกาล/  
วันส าคัญ/ งานฉลอง/ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/  ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
ค้นคว้า  สืบค้น  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากส่ือและ  
แหล่งการเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนใน การส่ือสารระหว่าง
บุคคล  การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครส้ัน  และทักษะกระบวน  
การท างานกลุ่ม 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย       ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ  โดยน า
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด 

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    

รวมทั้งหมด  20 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ 16101    วิชาภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                       เวลา  80  ช่ัวโมง 

 

ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 Greeting ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบ

ในการส่ือสาร 

ระหว่างบุคคล 

ต 1.2 ป.6/4. พูดและเขียนเพื่อ

ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เพื่อน 

ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

ต 2.1 ป 6/1  ใช้ถ้อยค า  

น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่าง

สุภาพเหมาะสม ตาม 

มารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 

ต4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาส่ือสารใน

สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถานศึกษา  

 

การพูดและการเขียนเพื่อขอให้ข้อมูล

เกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน ครอบครัว ด้วย

การพูด  การเขียน โ ต้ตอบในการ

ส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นการใช้

ภาษาและถ้อยค าส าเนียงและกิริยา

ท่าทางอย่างสุภาพและเหมาะสมตาม

มารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาเริ่มต้นใช้และปฏิบัติใน

ห้องเรียนและในสถานศึกษา 

10 18 

2 The 

environment 

ต 1.3  ป.6/1 พูด/เขียนให้

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และ

ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยการ

พูด เขียน ประโยคข้อความเพื่อให้

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ส่ิงแวดล้อม และกิจวัตรประจ าวัน   

 

10 18 
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ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

3 My hobbies ต 1.1 ป.6/2  อ่านออกเสียง

ข้อความ นิทานและบทกลอน

ส้ันๆ ถูกต้องตาม  

หลักการอ่าน 

ต 1 .1 ป.6/4 .  บอกใจความ

ส าคัญ และตอบค าถามจากการ

ฟังและอ่านบทสนทนา และ

นิทานง่ายๆ หรือ เรื่องส้ันๆ 

ต 2.2 ป.6/1  บอกความ

เหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

และการล าดับค าตามโครงสร้าง

ประโยคของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย 

อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบท
กลอนส้ันๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
สามารถบอกใจความส าคัญ และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
และนิทานง่ายๆ หรือ เรื่องส้ันๆ โดย
สามารถบอกความเหมือน/ 
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

10 18 

4 My beautiful 

world  

ต 1.3 ป.6/2. เขียนภาพ แผนผัง 

แผนภูมิ และ 

ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟัง

หรืออ่าน 

ต 1.3 ป.6/3.พูด/เขียนแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

ใกล้ตัว 

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวจากภาพ แผนผัง 

แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ 

ท่ีฟังหรือ 

อ่าน 

9 16 

รวม 39 70 

สอบกลางปี 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

5 Going 

shopping 

ต 3.1 ป.6/1. ค้นคว้า รวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น 

จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอ

ด้วย การพูด / การเขียน 

ต 4.2 ป.6/1  

ใช้ภาษาต่างประเทศในการ 

สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

การค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ี

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จากแหล่งเรียนรู้โดยใช้

ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ 

9 

 

16 

 

6 Activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค 

หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ 

สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ี

อ่าน 

ต 1.2 ป.6/5พูด/เขียนแสดง

ความรู้ สึกของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  

กิ จกร รม ต่า งๆ  พร้ อม ท้ั ง ให้

เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ 

ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ

เครื่องหมายท่ีอ่าน เพื่อแสดง

ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง

ต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ พร้อม

ท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

 

 

 

10 18 

7 Let’s go out. ต 1.1 ป. 6/1 ปฏิบัติตามค าส่ัง 

ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟัง

และอ่าน 

 

การใช้ค าส่ัง ค าขอร้องเพื่อแสดงความ

ต้องการ ช่วยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธ 
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ล าดับท่ี 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู ้

 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

  ต 1.2 ป. 6/2 ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง 

และให้ค าแนะน า 

ต 1.2 ป.6/3 พูด/เขียนแสดง

ความต้องการ ขอความ

ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

การให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ง่ายๆ  

 

การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

ต่างๆ เพื่อให้ค าแนะน า และสามารถ

ปฏิ บั ติ ต าม  ค า ส่ั ง  ขอร้ อ ง  และ

ค าแนะน า  

10 18 

 

 

8 Holidays and 

celebrations 

ต 2.1 ป.6/2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

เทศกาล/วันส าคัญงานฉลอง/

ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ

ภาษา 

ต 2.2 ป.6/2 เปรียบเทียบความ

เหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

เทศกาล งานฉลองและประเพณี

ของเจ้าของภาษากับของไทย 

ต 2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมตาม

ความสนใจ 

เปรียบเทียบความเหมือน/ความ

แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง

และประเพณีของเจ้าของภาษากับ

ของไทยโดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

เทศกาล/วันส าคัญ งานฉลอง/ชีวิต

ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

10 18 

รวม 39 70 

สอบปลายปี 1 30 

รวมสอบปลายปี 40 100 

รวมทั้งป ี 80 200 
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เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   

 ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  (16  เล่ม). กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การค้าของ  สกสค.  
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  คณะผู้จัดท า 

1. นางนิรมล  วิบูลมงคล      ประธาน 
2. นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม      รองประธาน 
3. นางสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์      กรรมการ 
4. นางสาวชยาภา  ดวงศรี                กรรมการ     
5. นางสาวกัญญารัตน์   ช้อยเครือ                                              กรรมการ 
6. นางสาวชนัญชิดา  โพธิ์ชุ่ม      กรรมการ 
7. นายเปรมชัย    เกิดคล้าย      กรรมการ 
8. นางพิมพ์วิมน   สุขประเสริฐ          กรรมการและเลขานุการ   

 

 

 


