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คำนำ 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดใหโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอมเริ่ม
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)   สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  ซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบการใช
หลักสูตรไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนแกนหลักเพื่อกำหนดการจัดทำโครงสรางหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ ซึ่ง
ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศครั้งนี้ เปนการสรางหลักสูตรที่อาศัยการมีสวนรวมของ
นักเรียน  คณะครู  ผูปกครองและชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการจัดการเรียนรูที่สงผลให
ผูเรียนมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหา
ความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

ในปการศึกษา 2565 นี้ทางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรวมกันจัดทำหลักสูตรพัฒนา
ผู เรียนสู ความเปนเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อเปนกรอบทิศทางในการนำหลักสูตรไปใช
อยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังในสังคมไทยและสังคมโลกตอไป 

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณและเหมาะสมตามบริบทตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 
ต้ังแตปการศึกษา 2565 เปนตนไป 
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วิสัยทัศนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 
                 หลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูความเปนเลิศเต็ม
ตามธรรมชาติและศักยภาพของผู เร ียน อีกทั ้งเพื ่อจัดหาวิทยากรที ่ม ีความรู ความสามารถในดาน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มาใหความรูแกนักเรียน และเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมเขาสูการเปน
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เปนสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผูเรียนใหมีทักษะดานการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน) การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี 
การสื่อสารและการรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผู เรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชามคมโลกได โดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐานสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช  

2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560) มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
                 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการ

ใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือ

ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 

ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

                2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

      3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ี
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน

การปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง 

สังคมและส่ิงแวดลอม 

                  4. ความสามารถในการใชทักษะชีว ิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใช

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกัน

ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
       5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง 

ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช  

2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560)  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้

1.   รักชาต ิศาสน กษัตริย 
2.   ซื่อสัตยสุจริต 
3.   มีวินัย 
4.   ใฝเรียนรู 
5.   อยูอยางพอเพียง 
6.   มุงมั่นในการทำงาน 
7.   รักความเปนไทย 
8.   มีจิตสาธารณะ 
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โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 
 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 

อ 11101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 160 4.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
อ 12101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 160 4.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
อ 13101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 160 4.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
อ 14101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 80 2.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
อ 15101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 80 2.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
อ 16101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 80 2.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 14201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
อ 15201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
อ 16201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

 

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 

 
ภาคเรียนที่ 1 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
อ 21101 อังกฤษ 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
อ 22101 อังกฤษ 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
อ 23101 อังกฤษ 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
อ 21102 อังกฤษ 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
อ 22102 อังกฤษ 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
อ 23102 อังกฤษ 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาจีน 

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 
 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 

จ 11201 ภาษาจีน  40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
จ 12201 ภาษาจีน  40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
จ 13201 ภาษาจีน  40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
จ 24201 ภาษาจีน  40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จ 25201 ภาษาจีน  40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
จ 26201 ภาษาจีน  40 1.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระภาษาจีน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวน

ชั่วโมง 
หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
จ๒1201 ภาษาจีน 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จ 22201 ภาษาจีน 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จ 23201 ภาษาจีน 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
 

ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวน

ชั่วโมง 
หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
จ๒120๒ ภาษาจีน 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จ 2220๒ ภาษาจีน 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จ 2320๒ ภาษาจีน 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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ว ิเคราะหผลการเรียนรู 

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง
งาย ๆ ที่ฟง 
 

คำสั่งงายๆที่ใชใน
หองเรียน 

ฟงและปฏิบัติตาม
คำสั่ง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับ 
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 

คำสั่งที่ใชในหองเรียน เชน Stand up / Sit down/ 
Listen / Repeat./ Quiet! / Stop! Etc. 

 

2. ระบ ุ ต ั วอ ั กษร
และเสียง อานออก
เสียงและสะกดคำ
งายๆ ถูกตองตาม 
หลักการอาน 

- ตัวอักษร 
- เสียงตัวอักษร 
- การสะกดคำ 
- หลักการอานออก
เสียง 
 

ระบุตัวอักษรและ
เสียง อานออกเสียง
และสะกดคำงายๆ 
ถูกตองตามหลักการ
อาน  

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
 

ตัวอักษร (letter names) เสยีงตัวอักษรและสระ 

(letter sounds)  และการสะกดคำหลักการอานออก

เสียง เชน 

  - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ  

-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา (stress) ในคำและ

กลุมคำ 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 

(intonation)ในประโยค 

 

๓. เล ือกภาพตรง
ตามความหมาย

รูปภาพความหมาย
ของคำ 

- ฟงความหมายของ
คำและกลุมคำ 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 

คำ  กลุมคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
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ของคำและกลุมคำ
ที่ฟง 

กลุมคำศัพท
เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว 

- พูดบอก
ความหมายของคำ  
กลุมคำ  
- เลือกหรือโยงภาพ
คูความหมาย 
- จับคูภาพกับ
คำศัพท 

- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

นันทนาการ ภายในวงคำศัพทประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ 

(คำศัพทที่เปนรูปธรรรม) 

๔. ตอบคำถามจาก
การฟงเรื ่อง  ใกล
ตัว 

- บทอาน 

- นิทานที่มี

ภาพประกอบ 
- ประโยคคำถาม
และคำตอบ 

- ฟงเรื่องใกลตัว 
- ตอบคำถามจาก 
การฟง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับ 
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว หรือนิทานที่มี

ภาพประกอบ 

ประโยคคำถามและคำตอบ  

-  Yes/No Question เชน   

    Is it a/an..?   Yes, it is. / No, it is not.    etc.    

-  Wh-Question เชน   

   What is it?   It is a/an... etc.     
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ

เรียนรู
ทองถิ่น 

๑. พูดโตตอบดวย
คำสั้นๆ งายๆ ใน
การสื่อสารระหวาง
บุคคลตามแบบที่ฟง 
 

- ภาษาที่ใชในการ
สื่อสารสั้นๆ งายๆ 
ระหวางบุคคล บท
สนทนาที่ใชในการ
ทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ 

- ฟง-พูดโตตาม
สถานการณ 
- สนทนาตาม
สถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน
ดวยคำสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสาร 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
และประโยค /ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เชน  Hi 
/Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I 
am sorry.         etc. 

 

๒ . ใช คำส ั ่ ง ง  ายๆ 
ตามแบบที่ฟง 

- คำสั่งงายๆที่ใชใน
หองเรียน 

- ปฏิบัติและใชคำสั่ง
งายๆ ตามแบบที่ฟง 
- ใชคำสั่งตาม
สถานการณ 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำสั่งที่ใชในหองเรียน  

๓. บอกความ
ตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง 

- คำศัพท 
- สำนวน  

- บอกความตองการ
งายๆของตนเอง
ตามแบบที่ฟง 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  

คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ 
เชน I want…/Please,…     etc. 

 



 

- 12 - 
 

- ประโยคที่ใชบอก
ความตองการ 

- บอกความตองการ
ตามสถานการณ 

 

- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

๔ . พ ู ดขอและให
ขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟง 

- คำศัพท 
- สำนวน 
- ประโยคที่ใชขอ 
- ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 

- ฟงขอมูลงายๆ  
- พูดโดยใชสำนาวน
ที่ใชขอ 
- พูดเพ่ือขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและอาน 

 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เชน What’s your name?/ My name 
is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.         etc. 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.3   นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑. พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว 

- คำศัพท 
- ประโยคที่ใชใน
การใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกลตัว และ
เรื่องใกลตัว 

- พูดหรือบอก
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกล
ตัว 

- ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการ
ทำงาน   
- เชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอ
ภาษา 

คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกลตัว และเรื ่องใกลตัว เชน  บอกชื ่อ  อายุ 
รูปราง  สวนสูง  เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน ๑-๒๐  สี  ขนาด  

คำศัพทเฉพาะ 
- Phan 
- Chiangrai 

ประโยค 
- I come 

from 
Phan, 
Chiangrai. 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

๑. พูดและทำทา
ประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 

- การใชภาษา
กิริยา ทาทางใน
การสนทนาได
อยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- พูดและทำทาทาง
ประกอบตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 

- ใชภาษาทาทาง
สนทนาสื่อสารได
อยางถูกตอง
เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 
 

 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

 

วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การใชสีหนาทาทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 

๒. บอกชื่อและ
คำศัพทเกี่ยวกับ 
เทศกาลสำคัญของ
เจาของภาษา   

- ชื่อเทศกาล 
- คำศัพท 
- เทศกาลสำคัญ
ของเจาของภาษา 

- บอกชื่อและ
คำศัพทเกี่ยวกับ 
เทศกาล 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา เชน 
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน   
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๓.  เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะ
กับวัย   

- กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

- ปฏิบัติหรือเขารวม 
/ จัดกิจกรรมทาง

ภาษาและ
วัฒนธรรมไดตามที่
เหมาะกับวัย   

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
- รวมวัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย 
 
 

 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน    
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ระบุตัวอักษรและ
เสียงตัวอักษรของ
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 

- ตัวอักษร 
- เสียงตัวอักษร  
- ภาษาตาง 
ประเทศและ
ภาษาไทย 

- อานตัวอักษร 
- ออกเสียงตัวอักษร 
-  บอกหรือระบุ
ตัวอักษร/เสียง
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 
- เปรียบเทียบ
ตัวอักษร 
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- ใฝรูใฝเรียน 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 

คำศัพทเฉพาะ 
- Phan 

Distict 
- Chiangrai 

Province 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

๑. บอกคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 

- คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 

- บอกคำศัพทและ
ความหมายที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- ใฝรูใฝเรียน 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
 

คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

๑. ฟง/พูดใน
สถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 

- สถานการณงายๆ 
ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน 

- ฟง/พูดใน
สถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 
- สนทนา
สถานการณงายๆ 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน  
- ใฝรูใฝเรียน 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ใช
ภาษาตางประเทศ 
เพื่อรวบรวมคำศัพท
ที่เก่ียวของใกลตัว 

- คำศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว 

 - ใช
ภาษาตางประเทศ
(ฟง พูด อาน เขียน)
รวบรวมคำศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- ใฝรูใฝเรียน 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

- 20 - 
 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง
และคำขอรองงาย ๆ 
ที่ฟง 
 

คำสั่งและคำ
ขอรองงายๆที่ใชใน
หองเรียน 

ฟงและปฏิบัติตาม
คำสั่งและคำขอรอง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับ 
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน 
- คำสั่ง เชน Show me a/an../Open your book. 
Don’t talk in class. etc.  
- คำขอรอง เชน Please come here./ Come here, 
please. Don’t make a loud noise, please./ Please 
don’t make a loud noise. etc. 

 

2. ระบุตัวอักษรและ
เสียง อานออกเสียง
สะกดคำ และอาน
ป ร ะ โ ย ค ง  า ย ๆ 
ถ ู ก ต  อ ง ต า ม 
หลักการอาน 

- ตัวอักษร 
- เสียงตัวอักษร 
- การสะกดคำ 
- การอานประโยค 
- หลักการอานออก
เสียง 
 

ระบุตัวอักษรและ
เสียง อานออกเสียง
สะกดคำ และอาน
ประโยคงายๆ 
ถูกตองตามหลักการ
อาน  

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
 

ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และ 
ประโยค หลักการอานออกเสียง เชน 
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ 
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 

๓. เลือกภาพตรง
ตามความหมายของ 
ค ำ  กล ุ  ม ค ำ  แล ะ
ประโยคที่ฟง 

รูปภาพความหมาย
ของคำ กลุม
คำศัพท และ

- ฟงความหมายของ
คำและกลุมคำ 
- พูดบอก
ความหมายของคำ  

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   

คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และ
ความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เปน
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ประโยคเกี่ยวกับสิ่ง
ใกลตัว 

กลุมคำ และ
ประโยคที่ฟง 
- เลือกหรือโยงภาพ
คูความหมาย 
- จับคูภาพกับ
คำศัพท 

- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

วงคำศัพทสะสมประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ คำ (คำศัพทที่เปน
รูปธรรรม) 

๔. ตอบคำถามจาก
การฟงประโยค 
บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพ 
ประกอบ 

- บทอาน 

- บทสนทนา 

- นิทานที่มี

ภาพประกอบ 
- ประโยคคำถาม
และคำตอบ 

- ฟงเรื่องใกลตัว 
- ฟงบทสนทนา
งายๆ 
- ตอบคำถามจาก 
การฟง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับ 
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
ประโยคคำถามและคำตอบ 
- Yes/No Question เชน 
Is this/that a/an..? Yes, it is./No, it isn’t.etc. 
- Wh-Question เชน 
What is this/that/it? This/that/It is a/an… How 
many…? There is/are… 

Where is the…? It is in/on/under… etc. 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ

เรียนรู
ทองถิ่น 

๑. พูดโตตอบดวย
คำสั้นๆ งายๆ ใน
การสื่อสารระหวาง
บุคคลตามแบบที่ฟง 
 

- ภาษาที่ใชในการ
สื่อสารสั้นๆ งายๆ 
ระหวางบุคคล บท
สนทนาที่ใชในการ
ทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ 

- ฟง-พูดโตตาม
สถานการณ 
- สนทนาตาม
สถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน
ดวยคำสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสาร 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เชน Hi/ 
Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ How are you?/ I’m fine./ I am… / 
Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc. 

 

๒. ใช คำสั ่งและคำ
ขอร องง ายๆ ตาม
แบบที่ฟง 

- คำสั่งและคำ
ขอรองงายๆที่ใชใน
หองเรียน 

- ปฏิบัติและใชคำสั่ง
หรือคำขอรองงายๆ 
ตามแบบที่ฟง 
- ใชคำสั่งและคำ
ขอรองตาม
สถานการณ 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
 
 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน  
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๓ . บ อ ก ค ว า ม
ตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง 

- คำศัพท 
- สำนวน  
- ประโยคที่ใชบอก

ความตองการ 

- บอกความตองการ
งายๆของตนเอง
ตามแบบที่ฟง 
- บอกความตองการ
ตามสถานการณ 

 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ 
เชน I want…/Please,…     etc. 

 

๔ . พ ู ดขอและให
ขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟง 

- คำศัพท 
- สำนวน 
- ประโยคที่ใชขอ 
- ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 

- ฟงขอมูลงายๆ  
- พูดโดยใชสำนาวน
ที่ใชขอ 
- พูดเพ่ือขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและอาน 

 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เชน What’s your name?/ My 
name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine. 
etc. 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.3   นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑. พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกลตัว 

- คำศัพท 
- ประโยคที่ใชใน
การใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกลตัว และ
เรื่องใกลตัว 

- พูดหรือบอก
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกล
ตัว 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- เชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ
อายุ รูปราง สวนสูง เรียกสิ่งตางๆ จำนวน ๑-๓๐สี 
ขนาด สถานที่อยูของสิ่งของ 

คำศัพทเฉพาะ 
- Phan 
- Chiangrai 

ประโยค 
- I come 

from 
Phan, 
Chiangrai. 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

๑. พูดและทำทา
ประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 

- การใชภาษากิริยา 
ทาทางในการสนทนาได
อยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- พูดและทำทาทาง
ประกอบตามวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา 

- ใชภาษาทาทางสนทนาสื่อสาร
ไดอยางถูกตองเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 

 

- ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการ
ทำงาน   
- เชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอ
ภาษา 

 

วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การใชสีหนา
ทาทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง  การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ    

 

๒. บอกชื่อและ
คำศัพทเกี่ยวกับ 
เทศกาลสำคัญของ
เจาของภาษา   

- ชื่อเทศกาล 
- คำศัพท 
- เทศกาลสำคัญของ
เจาของภาษา 

- บอกชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับ 
เทศกาล 

-  ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น
รวมกับอื่นได 
- มีวินัย  
- ม ุ งม ั ่นในการ
ทำงาน   

คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน   
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- เชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอ
ภาษา 

๓.  เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับ
วัย   

- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 

- ปฏิบัติหรือเขารวม / จัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมไดตามที่เหมาะกับวัย   

-  ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น
รวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- ม ุ งม ั ่นในการ
ทำงาน   
-  เช ื ่อม ั ่น  กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอ
ภาษา 
- รวมวัฒนธรรม
ที่เหมาะกับวัย 
 
 

 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง 
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน    
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

- ตัวอักษร 
- เสียงตัวอักษร  
- ภาษาตาง 
ประเทศและ
ภาษาไทย 

- อานตัวอักษร 
- ออกเสียงตัวอักษร 
-  บอกหรือระบุตัวอักษร/เสียง
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
- เปรียบเทียบตัวอักษร 
ภ า ษ า ต  า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ภาษาไทย 

- ปฏิบัติงาน
รวมกับอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการ
ทำงาน   
- ใฝรูใฝเรียน 
- มีเจตคติที ่ดีตอ
ภาษา 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

คำศัพทเฉพาะ 
- Phan Distict 
- Chiangrai 

Province 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

๑. บอกคำศัพทที ่เกี ่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

- คำศัพทที่เก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

- บอกคำศัพทและความหมายที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
อื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- ใฝรูใฝเรียน 
- มีเจตคติทีด่ีตอ
ภาษา 
 

คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

๑. ฟง/พูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

- สถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 

- ฟง/พูดในสถานการณงายๆ 
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
- สนทนาสถานการณงายๆ 

- ปฏิบัติงานรวมกับ
อื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการ
ทำงาน  
- นิสัยรักการอาน 
- ใฝรูใฝเรียน 
-  ม ี เจตคต ิท ี ่ ด ี ต อ
ภาษา 

การใชภาษาในการฟง/พูดใน
สถานการณงายๆ ที่เกิดข้ึนใน
หองเรียน 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

๑. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกล
ตัว 

- คำศัพทที่
เกี่ยวของใกล
ตัว 

 - ใชภาษาตางประเทศ(ฟง พูด อาน 
เขียน)รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกล
ตัว 

- ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการ
ทำงาน   
- นิสัยรักการอาน 
- ใฝรูใฝเรียน 
- มีเจตคติที่ดีตอ
ภาษา 

การใชภาษาตางประเทศในการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว จาก
สื่อตาง ๆ   
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และ
คำขอรองที่ฟง หรืออาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คำสั่ง 
- คำขอรองที่ใชในหองเรียน 

 

-ฟงและปฏิบัติ
ตามคำสั่ง 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน  
-   คำสั่ง เชน Give me a/an.../Draw and color the 
picture./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t eat 
in class.    etc. 
-   คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Don’t make a loud noise, 
please./  Please don’t make a loud noise./ Can 
you help me, please?    etc. 

-สุภาษิต 
สำนวน 
-นิทาน
พื้นบาน 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

2. อานออกเสียงคำ สะกด
คำ อานกลุมคำ ประโยค 
และบทพูดเขาจังหวะ 
(chant) งายๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน 

- คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว  
- บทพูดเขาจังหวะ 
- การสะกดคำการใช
พจนานุกรมหลักการอานออก
เสียง 

- ฟง  
- พูด  
- อาน 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุ
กร หลักการอานออกเสียง เชน 
  - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
 -   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำ
และกลุมคำ 
 -   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
 

-  

3. เลือก /ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของกลุมคำ
และประโยคที่ฟง  

- กลุมคำ ประโยคเดี่ยว 
สัญลักษณ  และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 
อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการ 

- ฟงและเลือกภาพตาม
ความหมาย 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม และนันทนาการ เปนวง
คำศัพทสะสมประมาณ 350-450 คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรรม) 

-  
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ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

4. ตอบคำถามจาก
การฟงหรืออาน
ประโยค  บท
สนทนา หรือนิทาน
งายๆ 

- ประโยค บท
สนทนา หรือ
นิทานที่มี
ภาพประกอบ  
- ประโยคคำถาม
และคำตอบ  
 

- ฟง  
- พูด  
- อาน 

-ซื่อสัตยสุจริต 
-อยูอยาง
พอเพียง 
-มีจิตสาธารณะ 

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

-  
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูดโตตอบดวย
คำสั้นๆ งายๆ ใน
การสื่อสารระหวาง
บุคคลตามแบบที่
ฟง 
 
 
 
 
 
 

- บทสนทนาที่ใช
ในการทักทาย  
กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และ
ประโยค/ขอความ
ที่ใชแนะนำตนเอง 

- ฟง  
- พูดตามแบบที่ฟง 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 
 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เชน  Hi 
/Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am sorry./ How are you? I’m fine. 
Thank you. And you?/ Nice to see you./ Nice to 
see you too./ Goodbye./Bye./ See you soon/ 
later./ Thanks./ Thank you./ Thank you very 
much./ You’re welcome. etc.   

-  

2. ใชคำสั่งและคำ
ขอรองงายๆ ตาม
แบบที่ฟง 

- คำสั่ง 
- คำขอรองที่ใชใน
หองเรียน 

- ฟง  
- พูดคำสั่ง คำขอรอง 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน - 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

3. บอกความ
ตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง  
 

- คำศัพท  
- สำนวน  
- ประโยคที่ใช

บอกความ
ตองการ 

- ฟง  
- พูดบอกความ
ตองการ 

-ซื่อสัตย 
-มีจิตสาธารณะ 

คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ เชน 
Please,…/ May I go out?/ May I come in?   etc. 

-  

4. พูดขอและให
ขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเอง และ
เพื่อนตามแบบที่ฟง 

- คำศัพท  
- สำนวน  
- ประโยคที่ใช
ขอใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
และเพ่ือน 

- ฟง 

- พูดขอขอมูล 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 
 

คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เชน  
What’s your name?       My name is… 
How are you?                 I am fine. 
What time is it?              It is one o’clock. 
What is this?                   It is a/an… 
How many…are there?  There is a/an…/There 
are… 
Who is…?                        He/She is…              
etc. 
 

-  

5. บอกความรูสึก
ของตนเองเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ ใกลตัว 
หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบที่ฟง 

- คำและประโยค
ที่ใชแสดง
ความรูสึก  

- ฟง 
- พูดบอกความรูสึก 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 

คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ ชอบ
ไมชอบ  เชน  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I 
like cats./ I don’t like snakes.   etc. 

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกลตัว 

- คำ 
- ประโยคที่ใชในการพูดให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัวและเรื่องใกลตัว 

- ฟง 
- พุดใหขอมูล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยาง
พอเพียง 

คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน  บอกชื่อ  อายุ รูปราง  
สวนสูง  เรียกสิ่งตางๆ จำนวน 1-50  สี  ขนาด  สถานที่
อยูของสิ่งของ  
 

- 

2. จัดหมวดหมูคำตาม
ประเภทของบุคคล สัตว 
และสิ่งของ ตามที่ฟง หรือ
อาน  

- คำ กลุมคำที่มีความหมาย
เกี่ยวกับบุคคล  สัตว  และ
สิ่งของ   

- ฟง 
- พูดจัด
หมวดหมู 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทำงาน 
-อยูอยาง
พอเพียง 

คำ กลุมคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล  สัตว  และ
สิ่งของ  เชน การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธของภาพกับ
คำ หรือกลุมคำ โดยใชภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง  
 

 

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูดและทำทาประกอบ ตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา    

- มารยาทสังคม /
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   

- พูดและทำ
ทาทางประกอบ 

-รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-รักความเปน
ไทย 

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
เชน  
การขอบคุณ  ขอโทษ การใชสีหนาทาทาง
ประกอบ  
การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

- 

2. บอกชื่อและคำศัพทงายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/
งานฉลอง และชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษา     

- คำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันสำคัญ /งาน
ฉลอง และชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษา 

-บอกชื่อและ
คำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาล  
การแตงกาย 
 
 
 
 
 

-รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-รักความเปน
ไทย 
-มีจิตสาธารณะ 

คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งาน
ฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน  เครื่องแตงกาย  อาหาร  เครื่องดื่ม   

-ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
 - การแตงกาย 



 

- 38 - 
 

3.  เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

-กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 

-เขารวมกิจกรรม
ทางภาษา 

-รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-รักความเปน
ไทย 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การ
เลนเกม  
การรองเพลง  การเลานิทานประกอบ
ทาทาง  
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 

-ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. บอกความแตกตางของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุมคำ และประโยค
งายๆ ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

- ความแตกตางของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุมคำ และ
ประโยคของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 
 

-บอกความแตกตางของ
เสียงตัวอักษร
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 

 

ความแตกตางของเสียงตัวอักษร 
คำ กลุมคำ และประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
   

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
 
 

- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น   

-พูด รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 
-มีจิตสาธารณะ 

คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น  
 
 
 
 
 
  

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ฟงและพูด/อานในสถานการณที่
เกิดข้ึนในหองเรียนและ
สถานศึกษา 
 

- การใชภาษาในการฟงและพูด/
อานในสถานการณที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน 

-ฟง 
-พูดสถานการณใน
หองเรียน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 
-มีจิตสาธารณะ 
 

การใชภาษาในการฟงและพูด/
อานในสถานการณที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน 

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู       ภาษาตางประเทศ      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที ่4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกล
ตัว 

- การใช
ภาษาตางประเทศ
ในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว จากสื่อ
ตางๆ   

-ฟง 
-พูด 
-สืบคนขอมูล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 
-มีจิตสาธารณะ 
 

การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของ
ใกลตัว จากสื่อตางๆ   

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน       รหัส14101                    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำ
ขอรอง  และคำแนะนำ 
(instructions) งายๆ ที่ฟง
หรืออาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คำสั่ง 

- คำขอรองที่ใชใน

หองเรียน 

- คำแนะนำงายๆ 

 

-ฟงและปฏิบัติ
ตามคำสั่ง 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และคำแนะนำในการเลน

เกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม  

-   คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ Say it  

again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ 

Don’t go over there.    etc. 

-   คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a queue, 

please./ Can you help me, please?   etc. 

-   คำแนะนำ เชน You should read everyday./Think 
before you speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม  Start./ My 
turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ 
Finish./       คำบอกลำดับขั้นตอน  First,...  Second,…  
Then,… Finally,...      etc.      

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

2. อานออกเสียงคำ สะกด
คำ อานกลุมคำ ประโยค  
ขอความงายๆ  
และบทพูดเขาจังหวะ
ถูกตองตาม 
หลักการอาน 

 

- คำ กลุมคำ ประโยค  

-ขอความงายๆ  

- บทพูดเขาจังหวะ 

- การสะกดคำการใช
พจนานุกรมหลักการอาน
ออกเสียง 

- ฟง  

- พูด  

- อาน 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ  บทพูดเขาจังหวะ และการสะกด

คำ การใชพจนานุกรม   

หลักการอานออกเสียง เชน 

-  การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ  

-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ 

-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 

-  

3. เลือก/ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และขอความสั้นๆ ที่ฟง 
หรืออาน 

- กลุ มคำ ประโยคเดี ่ยว 
ส ั ญ ล ั ก ษ ณ    แ ล ะ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ค ร อ บ ค ร ั ว  โ ร ง เ ร ี ย น 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื ่องดื ่ม เวลาวางและ
น ั นทนากา ร  ส ุ ขภ า พ 
สวัสดิการ การซื้อขายและ
ลมฟาอากาศ 

- ฟงและเลือก
ภาพตาม
ความหมาย 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  เครื่องหมาย และความหมาย  
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และ
ลมฟาอากาศ และเปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)  

-  



 

- 45 - 
 

 
ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

4. ตอบคำถามจากการฟง
และอานประโยค  บท
สนทนา และนิทานงายๆ 

- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  

- ประโยคคำถามและคำตอบ  

 

- ฟง  

- พูด  

- อาน 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

 ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ  
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน  ใคร  
ทำอะไร  ที่ไหน  
- Yes/No Question เชน   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can. /  
                               
No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…    etc. 
- Wh-Question เชน   
   Who is/are…?           He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?      It is …/They are… 
   What...doing?        …is/am/are…       etc.     
-  Or-Question เชน   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       
etc.  

-  
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูด/เขียนโตตอบ

ในการสื่อสาร

ระหวางบุคคล  

 

 

- บทสนทนาที่ใชใน
การทักทาย  กลาว
ลา ขอบคุณ  
ขอโทษ การพูด
แทรกอยางสุภาพ
และประโยค/
ขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง 

- ฟง  

- พูดตามแบบที่ฟง 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ   
ขอโทษ การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค /ขอความที่ใชแนะนำตนเอง  
เพื่อน และบุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ  เชน  
Hi/Hello/Good morning/Good afternoon/Good evening/I am 
sorry./How are you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I 
am… Hello,…I am… This is my sister.Her name is… 
Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  too./Goodbye./ 
Bye./See you soon/later./ Thanks./Thank you./Thank you 
very much./You’re welcome./It’s O.K.           etc.   

-  

2. ใชคำสั่ง คำ
ขอรอง และคำขอ
อนุญาตงายๆ  

- คำสั่ง 

- คำขอรอง 

-คำขออนุญาตที่ใช
ในหองเรียน 

- ฟง  

- พูดคำสั่ง คำ
ขอรอง 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

 

คำสั่ง  คำขอรอง  และคำขออนุญาตที่ใชในหองเรียน - 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 
ทักษะ

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

3. พูด/เขียนแสดง
ความตองการ 
ของตนเอง และขอ
ความชวยเหลือ 
ในสถานการณงายๆ  

- คำศัพท  
- สำนวน  
- ประโยคที่ใชบอก

ความตองการ 

- ประโยคที่ใชขอ

ความชวยเหลือ 

- ฟง  
- พูดบอกความ
ตองการ 

-ซื่อสัตย 
-มีจิตสาธารณะ 

คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชแสดงความตองการและขอความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆ เชน  I want …/ Please…/ May…?/ I 
need your help./ Please help me./ Help me!        etc. 

-  

4. พูด/เขียนเพื่อขอ
และใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน และ
ครอบครัว  
  

- คำศัพท  
- สำนวน  
- ประโยคที่ใชขอให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือนและ
ครอบครัว 

- ฟง 
- พูดขอขอมูล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 
 

คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่ง

ใกลตัว เพื่อน และครอบครัว เชน 

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. พูดแสดง
ความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ ใกลตัว และ
กิจกรรมตางๆ ตาม
แบบที่ฟง 

- คำและประโยคที่
ใชแสดงความรูสึก  

- ฟง 
- พูดบอก
ความรูสึก 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยางพอเพียง 

คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ ชอบ ไมชอบ รัก  

ไมรัก  เชน  
I/You/We/They like…/He/She likes… 

I/You/We/They love…/He/She loves… 

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

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูด/เขียนใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกลตัว 

 

- คำ 

- ประโยคและขอความที่ใช
ในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคล สัตวและเรื่อง
ใกลตัว 

- ฟง 

- พุดใหขอมูล 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยาง
พอเพียง 

ประโยคและขอความที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

บุคคล สัตว และเรื่องใกลตัว  เชน ชื่อ  อายุ  รูปราง  สี  

ขนาด รูปทรง สิ่งตางๆ จำนวน ๑-๑๐๐ วัน เดือน ป ฤดูกาล 

ที่อยูของสิ่งตางๆ เครื่องหมายวรรคตอน 

 

- 

2. พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
ใกลตัวตามที่ฟงหรืออาน 

- คำ กลุมคำที่มีความหมาย
เกี่ยวกับบุคคล  สัตว  และ
สิ่งของ   

- ฟง 

- พูดจัด
หมวดหมู 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-มุงม่ันในการ
ทำงาน 

-อยูอยาง
พอเพียง 

คำ กลุมคำที่มีความหมายสัมพันธของสิ่งตางๆ   ใกลตัว เชน 
การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธของภาพกับคำ หรือกลุมคำ 
โดยใชภาพ  แผนภูมิ  แผนภาพ   แผนผัง  

- 
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3.พูดแสดงความคิดเห็น
งายๆ เกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
ใกลตัว 

ประโยค แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

- ฟง 

- พุดแสดง
ความคิดเห็น 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-มุงม่ันในการ
ทำงาน 

 

ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกล
ตัว 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส14101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูดและทำทา

ประกอบอยางสุภาพ 

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา     

- มารยาทสังคม /
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   

- พูดและทำทาทาง
ประกอบ 

-รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

-รักความเปนไทย 

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

เชน   

การขอบคุณ ขอโทษ  การใชสีหนาทาทาง

ประกอบ  

การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบก

มือ การแสดงความรูสึกชอบ /ไมชอบ  การแสดง

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

- 

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับ

เทศกาล/ 

วันสำคัญ / งานฉลองและ

ชีวิตความเปนอยูงายๆ 

ของเจาของภาษา       

- คำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันสำคัญ /
งานฉลอง และชีวิต
ความเปนอยูของ
เจาของภาษา 

-บอกชื่อและคำศัพท
เกี่ยวกับเทศกาล  

การแตงกาย 

 

-รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

-รักความเปนไทย 

-มีจิตสาธารณะ 

คำศัพทและขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ /

งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 

เชน  

วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  วันวาเลนไทน   

เครื่องแตงกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม     

-ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม 

 - การแตงกาย 
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3.  เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับ
วัย 

-กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

-เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษา 

-รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

-รักความเปนไทย 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม  
การรองเพลง  การเลานิทานประกอบทาทาง  
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 

-ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส14101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. บอกความแตกตาง
ของเสียงตัวอักษร คำ 
กลุมคำ และประโยค
งายๆ ของ
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

- ความแตกตางของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุมคำ 
และประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

-บอกความแตกตางของ
เสียงตัวอักษร
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ และ
ประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

- 

2.บอกความเหมือน /
ความแตกตางระหวาง
เทศกาลและงานฉลอง   
ตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับ 
ของไทย 

-ความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางเทศกาล  
และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับ   
ของไทย 

-ความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางเทศกาล  
และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับ   
ของไทย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-รักความเปนไทย 

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ   
ของไทย 

เทศกาล
ลอยกระทง 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส14101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที ่3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

1. คนควา  รวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
และนำเสนอดวยการ
พูด / การเขียน 

 

- การคนควา  การ
รวบรวม และการ
นำเสนอคำศพัท 

-สืบคน 

-เขียนคำศัพท 

รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

การคนควา  การรวบรวม และการนำเสนอ คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

  

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส14101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที ่4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา 

 

- การใชภาษาในการฟงและพูด/อาน
ในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน
และสถานศึกษา 

-ฟง 

-พูดสถานการณใน
หองเรียนและ
สถานศึกษา 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

 

การใชภาษาในการฟงและพูด/อาน
ในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน
และสถานศึกษา 

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส14101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 4         
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

- การใชภาษาตางประเทศในการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 
จากสื่อตางๆ   

-ฟง 

-พูด 

-สืบคนขอมูล 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

 

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆ   

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษพิ้นฐาน       รหัส15101                    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 5        
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง 

คำขอรอง  และ 

คำแนะนำงายๆ ที่ฟง

และอาน 

 

- คำสั่ง 

- คำขอรองที่

ใชใน

หองเรียน 

- คำแนะนำ

งายๆ 

 

-ฟงและปฏิบัติ
ตามคำสั่ง 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน ภาษาทาทาง  และคำแนะนำในการเลน

เกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม  

-   คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ Say it  
again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under    a/an…/ Don’t go 
over there.    etc. 

-   คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a queue, please./ 

Can/Could you help me, please?    etc. 

-   คำแนะนำ เชน You should read everyday./ Think before you 
speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
the dice./ Count the number./ Finish./ คำบอกลำดับขั้นตอน  First,… 
Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.      

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

2. อานออกเสียงประโยค 
ขอความ  และบทกลอน
สั้นๆ ถูกตองตามหลักการ
อาน 

- ประโยค  

-ขอความ  

-บทกลอน  

- บทพูดเขาจังหวะ 

- การสะกดคำการใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง 

- ฟง  

- พูด  

- อาน 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

ประโยค  ขอความ  และบทกลอน  

การใชพจนานุกรม   

หลักการอานออกเสียง เชน 

-   การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ  

-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ 

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน

ขอความ 

-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

-  

3. ระบุ/วาดภาพ หรือ
สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และขอความสั้นๆ ที่ฟง 
หรืออาน 

- กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  และ
ความหมายเกี ่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเร ียน สิ ่งแวดลอมใกลต ัว อาหาร 
เครื ่องดื ่ม เวลาวางและนันทนาการ 
สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขายและลม
ฟาอากาศ 

- ฟงและเลือก
ภาพตาม
ความหมาย 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

กลุมคำ ประโยคผสม ขอความ สญัลักษณ  เครื่องหมาย 
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดืม่ เวลาวางและนันทนาการ 
สุขภาพและสวสัดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ และ
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ คำ (คำศัพทที่
เปนรูปธรรมและนามธรรม) 

-  
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ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

4. บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถาม
จากการฟงและอานบทสนทนา และ
นิทานงายๆ หรือ    เรื่องสั้นๆ 

-  ประโยค บทสนทนา 
ห ร ื อ น ิ ท า น ท ี ่ มี
ภาพประกอบ  

-  ประโยคคำถามและ
คำตอบ  

 

- ฟง  

- พูด  

- อาน 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้นๆ คำถามเกี่ยวกับ
ใจความสำคญัของเรื่อง เชน  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 

- Yes/No Question เชน   

   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./     
No,…isn’t/aren’t/can’t.  

   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…       
etc. 

- Wh-Question เชน   

   Who is/are…?           He/She is…/They 
are… 

   What…?/Where…?  It is …/They are… 

 

-  
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ      รายวิชาภาษาอังกฤษ    รหัส 15101ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 5          
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูด/เขียนโตตอบในการ

สื่อสารระหวางบุคคล  

 

 

- บทสนทนาที่ใช
ในการทักทาย  
กลาวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ การพูด
แทรกอยาง
สุภาพและ
ประโยค/
ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 

- ฟง  

- พูดตามแบบ
ที่ฟง 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยาง
พอเพียง 

 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ   
ขอโทษ การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค /ขอความที่ใชแนะนำตนเอง  
เพื่อน และบุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ  เชน  Hi/Hello/Good 
morning/Good afternoon/Good evening/I am sorry./How are 
you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I am… Hello,…I 
am… This is my sister.Her name is… Hello,…/Nice to see you. 
Nice to see you  too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ 
Thanks./Thank you./Thank you very much./You’re 
welcome./It’s O.K.           etc.   

-  

2. ใชคำสั่ง คำขอรอง และคำ
ขออนุญาตและใหคำแนะนำ
งายๆ  

- คำสั่ง 
- คำขอรอง 
-คำขออนุญาตที่
ใช 
-คำแนะนำใน
หองเรียน 

- ฟง  

- พูดคำสั่ง คำ
ขอรอง 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

 

คำสั่ง  คำขอรอง  คำแนะนำที่มี 1-2  ขั้นตอน - 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

3. พูด/เขียนแสดงความตองการ 
ของตนเอง และขอความ
ชวยเหลือ 
ในสถานการณงายๆ  

- คำศัพท  

- สำนวน  

- ประโยคที่ใชบอก

ความตองการ 

- ประโยคที่ใชขอความ

ชวยเหลือ 

- ฟง  
- พูดบอกความ
ตองการ 

-ซื่อสัตย 
-มีจิตสาธารณะ 

คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชแสดงความตองการและขอความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆ เชน  I want …/ Please…/ May…?/ 
I need your help./ Please help me./ Help me /Can/ Could…?/ 
Yes,.../No,…    etc. 

-  

4. พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และและ
เรื่องใกลตัว  
  

- คำศัพท  
- สำนวน  
- ประโยคที่ใชขอให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อนและเรื่องใกลตัว 

- ฟง 
- พูดขอขอมูล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยาง
พอเพียง 
 

คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว เชนWhat 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. พูดแสดงความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว และ
กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 

- คำและประโยคที่ใช
แสดงความรูสึก  

- ฟง 
- พูดบอก
ความรูสึก 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยาง
พอเพียง 

คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ชอบ    ไมชอบ  ดี

ใจ  เสียใจ มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ เชน 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 

I/You/We/They like…/He/She likes…because… 

I/You/We/They love…/He/She loves…because… 

I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 

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

I/You/We/They feel…because…          etc. 

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ      รายวิชาภาษาอังกฤษ    รหัส 15101ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 5 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูด/เขียนใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกลตัว 

- คำ 
- ประโยคและขอความที่ใช
ในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคล สัตวและเรื่อง
ใกลตัว 

- ฟง 
- พุดใหขอมูล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยาง
พอเพียง 

ประโยคและขอความที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

บุคคล สัตว และเรื่องใกลตัว  เชน ชื่อ  อายุ  รูปราง  สี  

ขนาด รูปทรง สิ่งตางๆ จำนวน ๑-๑๐๐ วัน เดือน ป ฤดูกาล 

ที่อยูของสิ่งตางๆ เครื่องหมายวรรคตอน 

- 

2. พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
ใกลตัวตามที่ฟงหรืออาน 

- คำ กลุมคำที่มีความหมาย
เกี่ยวกับบุคคล  สัตว  และ
สิ่งของ   

- ฟง 
- พูดจัด
หมวดหมู 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทำงาน 
-อยูอยาง
พอเพียง 

คำ กลุมคำที่มีความหมายสัมพันธของสิ่งตางๆ   ใกลตัว เชน 
การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธของภาพกับคำ หรือกลุมคำ 
โดยใชภาพ  แผนภูมิ  แผนภาพ   แผนผัง  

- 

3.พูดแสดงความคิดเห็น
งายๆ เกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
ใกลตัว 

ประโยค แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

- ฟง 
- พุดแสดง
ความคิดเห็น 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทำงาน 
 

ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกล
ตัว 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส15101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 5         
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูดและทำทาประกอบ

อยางสุภาพ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา     

- มารยาทสังคม /
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   

- พูดและทำ
ทาทางประกอบ 

-รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

-รักความเปน
ไทย 

การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน   

การขอบคุณ  ขอโทษ  การใชสีหนาทาทาง

ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ 

การโบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  การ

กลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

- 

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับ

เทศกาล/ 

วันสำคัญ / งานฉลองและชีวิต

ความเปนอยูงายๆ ของ

เจาของภาษา       

- ขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล /
วันสำคัญ/งานฉลอง และ
ชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา 

-บอกชื่อและ
คำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาล  
การแตงกาย 
 
 

-รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-รักความเปน
ไทย 
-มีจิตสาธารณะ 

ขอมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งาน

ฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  เชน  

วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน   

เครื่องแตงกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม     

-ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
 - การแตงกาย 

3.เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรมตาม

ความสนใจ 

     



 

- 63 - 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส15101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 5         
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. บอกความเหมือน /ความ
แตกตางการออกเสียงประโยค 
ชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมาย 
วรรคตอน  และการลำดับคำ 
(order) ตามโครงสรางประโยค 
ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

- ความแตกตางของ กลุมคำ 
และประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

 

-บอกความแตกตางของ 
กลุมคำ และประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยาง
พอเพียง 

 

ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตางๆ ของ
เจาของภาษากับของไทย 
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย   

- 

2.บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลและงานฉลอง   
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับ 
ของไทย 

-ความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับ   ของไทย 

-ความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับ   ของไทย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยาง
พอเพียง 

-รักความเปน
ไทย 

ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
เทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับ   ของไทย 

เทศกาล
ลอยกระทง 
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สาระที ่3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. คนควา  รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการ
พูด / การเขียน 

- การคนควา  การ
รวบรวม และการ
นำเสนอคำศัพท 

-สืบคน 

-เขียนคำศัพท 

รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

การคนควา  การรวบรวม และการ
นำเสนอ คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 

 

 

 

- 
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สาระที ่4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา 

 

- การใชภาษาในการฟงและพูด/อาน
ในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน
และสถานศึกษา 

-ฟง 

-พูดสถานการณใน
หองเรียนและ
สถานศึกษา 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

 

การใชภาษาในการฟงและพูด/อาน
ในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน
และสถานศึกษา 

- 
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มาตรฐาน  ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

- การใชัภาษาอังกฤษในการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 
จากแหลงการเรียนรูตางๆ   

-ฟง 

-พูด 

-สืบคนขอมูล 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆ   

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน       รหัส16101                    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 6        
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำ
ขอรอง  และคำแนะนำ 
(instructions) งายๆ ที่ฟง
หรืออาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คำสั่ง 

- คำขอรองที่

ใชใน

หองเรียน 

- คำแนะนำ

งายๆ 

 

-ฟงและปฏิบัติ
ตามคำสั่ง 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และคำแนะนำในการเลนเกม การ

วาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม 

-   คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ Say it again./ Read 

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

etc. 

-   คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a queue, please./ 

Can you help me, please?   

-   คำแนะนำ เชน everyday./Think before you speak./ คำศัพทที่
ใชในการเลนเกม  Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./ Finish./       คำบอกลำดับขั้นตอน  First,...  
Second,…  Then,… Finally,...      etc.      

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

2. อานออกเสียงขอความ 
นทิาน 
และบทกลอนสั้นๆ  
ถูกตองตาม หลักการอาน 

 

-ขอความ 

- บทพูดเขาจังหวะ 

- การสะกดคำการใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง 

- ฟง  

- พูด  

- อาน 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

ขอความ  นิทาน  และบทกลอน  
การใชพจนานุกรม   
หลักการอานออกเสียง เชน 
-   การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะทายคำ  
-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและกลุมคำ 

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในขอความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

-  

3. เลือก/ระบปุระโยค 
หรือขอความสั้นๆ ตรง
ตามภาพ สัญลักษณ 
หรือเครื่องหมายทีอ่าน 

-ประโยค ขอความ สัญลักษณ  และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน อาหารเครื่องดื่ม สุขภาพ
สิ่งแวดลอมใกลตัว อากาศ เวลาวาง 
นันทนาการ สวัสดิการ การซื้อขายและ
ลมฟา 

- ฟงและเลือก
ภาพตาม
ความหมาย 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

ประโยค หรือขอความ  สัญลักษณ  เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ 
และเปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 

-  
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ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

4. บอกใจความสำคัญและ
ตอบคำถามจากการฟงและ
อานบทสนทนา นิทานงายๆ 
และเรื่องเลา   

- ประโยค บทสนทนา 
ห ร ื อ น ิ ท า น ท ี ่ มี
ภาพประกอบ  

- ประโยคคำถามและ
คำตอบ  

 

- ฟง  

- พูด  

- อาน 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการ
ทำงาน 

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเลา  

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน  ใคร  
ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
- Yes/No Question เชน   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                               No,…isn’t/aren’t/can’t.  
 Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…        etc.   
- Wh-Question เชน   
   Who is/are…?          He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?  It is …/They are… 
   What...doing?           …is/am/are…       etc.     
- Or-Question เชน   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       

   Is/Are/Was/Were/Did…or…?             etc.       
What…?/Where…?      It is …/They are… 
What...doing?             …is/am/are…       etc.      

-  
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน       รหัส16101                    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 6        
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูด/เขียน
โตตอบในการ

สื่อสารระหวาง

บุคคล  

 

 

- บทสนทนาที่ใชใน
การทักทาย  กลาว
ลา ขอบคุณ  
ขอโทษ การพูด
แทรกอยางสุภาพ
และประโยค/
ขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง 

- ฟง  

- พูดตามแบบ
ที่ฟง 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยาง
พอเพียง 

 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ   
ขอโทษ การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค /ขอความที่ใชแนะนำตนเอง  เพื่อน และ
บุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ  เชน  Hi/Hello/Good morning/Good 
afternoon/Good evening/I am sorry./How are you?/I’m fine. Thank 
you. And you?/ Hello.I am… Hello,…I am… This is my sister.Her name 
is… Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  too./Goodbye./ 
Bye./See you soon/later./ Thanks./Thank you./Thank you very 
much./You’re welcome./It’s O.K/ That’s O.K./ That’s all right./.  etc.  

-  

2. ใชคำสั่ง คำ
ขอรอง และให
คำแนะนำ 

- คำสั่ง-คำขอรอง 

-คำแนะนำ 

- ฟง  

- พูดคำสั่ง คำ
ขอรอง 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่มี ๒-๓ ขั้นตอน - 
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ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

3. พูด/เขียนแสดงความตองการ  
ขอความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณงายๆ 

- คำศัพท  

- สำนวน  

- ประโยคที่ใชบอก

ความตองการ 

- ประโยคที่ใชขอ

ความชวยเหลือ 

- ฟง  
- พูดบอกความ
ตองการ 
-พูดขอความ
ชวยเหลือ   

-ซื่อสัตย 
-มีจิตสาธารณะ 

คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ ขอความ
ชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ เชน 
Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/ Can/Could…?/ 
Yes,... /No,…    etc. 

-  

4. พูด/เขียนเพื่อขอและให

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 

 
  

- คำศัพท  
- สำนวน  
- ประโยคที่ใชขอให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อนและครอบครัว 

- ฟง 
- พูดขอขอมูล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยาง
พอเพียง 
 

คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว เชน 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      etc. 

-  

5พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกล
ตัว กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

- คำและประโยคที่ใช
แสดงความรูสึก  

- ฟง 
- พูดบอก
ความรูสึก 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทำงาน 

คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก และการใหเหตุผล
ประกอบ เชน ชอบ/ไมชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มีความสุข   
เศรา  หิว  รสชาติ  สวย  นาเกลียด  เสียงดัง  ดี ไมดี  เชน 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She likes…because… 
/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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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน       รหัส16101                    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 6        
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต.1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. พูด/เขียนใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

- คำ 
- ประโยคและขอความที่
ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล 
สัตวและสิ่งแวดลอม 

- ฟง 
- พุดใหขอมูล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-อยูอยาง
พอเพียง 

ประโยคและขอความที่ใชในการใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจำวัน  เพื่อน สิ่งแวดลอมใกลตัว  เชน ขอมูลสวนบุคคล เรียกสิ่ง

ตางๆ จำนวน ๑-๑,๐๐๐ ลำดับที่ วัน เดือน ป ฤดูกาล  เวลา  

กิจกรรมท่ีทำ  สี  ขนาด รูปทรง  ที่อยูของสิ่งตางๆ  ทิศทางงายๆ 

สภาพดินฟาอากาศ  อารมณ ความรูสึก  
เครื่องหมายวรรคตอน 

- 

2เขียนภาพ  แผนผัง  
แผนภูมิ และตาราง
แสดงขอมูลตางๆ ที่ฟง
หรืออาน 

- คำ กลุมคำที่มี
ความหมายเกี่ยวกับบุคคล  
สัตว  และสิ่งของ   

- ฟง 
- พูดจัด
หมวดหมู 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทำงาน 
-อยูอยาง
พอเพียง 

คำ กลุมคำ และประโยคที่มีความหมายสัมพันธกับภาพ  แผนผัง  
แผนภูมิ  และตาราง 

- 

3.พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกล
ตัว 

ประโยค แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

- ฟง 
- พุดแสดง
ความคิดเห็น 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทำงาน 

ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส16101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 6         
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. ใชถอยคำ น้ำเสียง และ

กิริยาทาทางอยางสุภาพ

เหมาะสม  ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา   

- มารยาทสังคม /
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   

- พูดและทำ
ทาทาง
ประกอบ 

-รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-รักความเปน
ไทย 

การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา   เชน  การขอบคุณ  ขอ

โทษ  การใชสีหนาทาทางประกอบการพูดขณะแนะนำ

ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ /

ไมชอบ    การกลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ

ปฏิเสธ     

- 

2. ใหขอมูลเกี่ยวกับ

เทศกาล /วันสำคัญ/งาน

ฉลอง /ชีวิตความเปนอยูของ

เจาของภาษา    

-ขอมูลแกี่ยวกับ
เทศกาล/วันสำคัญ /
งานฉลอง และชีวิต
ความเปนอยูของ
เจาของภาษา 

-บอกขัอมูล
เกี่ยวกับ
เทศกาล  
การแตงกาย 
 

-รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-รักความเปน
ไทย 
-มีจิตสาธารณะ 

ขอมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ / 

งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  เชน วัน

คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน  

เครื่องแตงกายตามฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม   

-ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
 - การแตงกาย 

3.  เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

-กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 

-เขารวม
กิจกรรมทาง
ภาษา 

-รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
-รักความเปน
ไทย 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม  
การรองเพลง  การเลานิทานประกอบทาทาง  
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 

-ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. บอกความเหมือน/ความ

แตกตางระหวางเทศกาลและงาน

ฉลอง  

ของเจาของภาษากับของไทย 

- ความแตกตางของเสียงตัวอักษร 
คำ กลุมคำ และประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 

-บอกความแตกตางของเสียง
ตัวอักษรภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยาง
พอเพียง 

 

ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตางๆ ของ
เจาของภาษากับของไทย 
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย   

- 

2. เปรียบเทียบความเหมือน /

ความแตกตางระหวางเทศกาล 

งานฉลองและประเพณีของ

เจาของภาษากับของไทย   

-ความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับ   ของไทย 

-ความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับ   ของไทย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยาง
พอเพียง 

-รักความเปน
ไทย 

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกตางของเทศกาล  งานฉลอง และ
ประเพณีของเจาของภาษากับของไทย 

เทศกาล
ลอยกระทง 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส16101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 6         
สาระที ่3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. คนควา  รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและนำเสนอ
ดวยการพูด / การเขียน 

 

 

- การคนควา  การ
รวบรวม และการ
นำเสนอคำสัพท 

-สืบคน 

-เขียนคำศัพท 

รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

การคนควา  การรวบรวม และการ
นำเสนอ คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 

 

  

- 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส16101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 6         
สาระที ่4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา 

- การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา 

-ฟง 

-พูดสถานการณใน
หองเรียนและ
สถานศึกษา 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

 

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
ตางๆที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ
สถานศึกษา 

- 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                 รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส16101    ชั้น   ประถมศึกษาปที่ 6        
สาระที ่4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู 

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

1. ใชภาษาอังกฤษ เพื่อ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของ
ใกลตัว 

- การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ   

-ฟง 

-พูด 

-สืบคนขอมูล 

-มีวินัย 

-ใฝเรียนรู 

-อยูอยางพอเพียง 

-มีจิตสาธารณะ 

 

การใชภาษาอังกฤษในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อ
ตางๆ   

- 
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(กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง 
คำขอรอง 
คำแนะนำและคำ
ชี้แจง งายๆ ที่ฟง
และอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอรอง 
คำแนะนำและคำ
ชี้แจง งายๆ ที่ฟง
และอาน 
 

-ฝกทักษะการพูด

สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 

ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะ
การพูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ 
และคำชี้แจงในการทำอาหาร และ
เครื่องดื่ม การประดิษฐ การใชยา 
/สลากยา การบอก ทิศทางปาย
ประกาศตางๆหรือการใชอุปกรณ 
คำสั่ง เชน Look at the…/ 
here/over there. / Say it 
again/ Read and draw./ Put 
a/an…in/ on/under a/an…/ 
Go to the window and open 
it./ Take out the book, open 
on page 17 and read it./ 
Don’t go over there./ Don’t 
be late. etc.  
     คำแนะนำ เชน You should 
read everyday./ Think before 
you speak./ คำศัพทที่ใชในการ
เลนเกม Start./ My turn./ Your 
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turn./ Roll the dice./ Count 
the number./ Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look 
up the meaning in a 
dictionary./ Look up the 
meaning in a dictionary, 
please./ Can/Could you help 
me, please?/ Excuse me, 
could you …? etc.  
     คำสันธาน (conjunction) 
เชน and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective 
words) เชน First,.. Second,.. 
Next,.. Then,.. Finally,.. etc. 

2. อานออกเสียง
ขอความ นิทาน 
และบทรอยกรอง 
(poem) สั้นๆ 
ถูกตองตามหลักการ 
อาน 

นักเรียนอานออก
เสียงขอความ 
นิทาน และบทรอย
กรอง (poem) 
สั้นๆ ถูกตองตาม
หลักการ อาน 

- ฝกอานขอความ 
นิทาน และบท รอย
กรอง เรื่องสั้นที่
สนใจตาม หลักการ
อาน  
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ขอความ นิทาน และบทรอย

กรองการใช พจนานุกรม หลักการ

อานออกเสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำ

และพยัญชนะทายคำ  

- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ใน
คำและกลุมคำ 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-

ต่ำ ในประโยค 
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- การแบงวรรคตอนในการอาน - 

การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
3.เลือก/ระบุ
ประโยคและ 
ขอความ ใหสัมพันธ
กับสื่อท่ี ไมใชความ
เรียง (non-text 
information) ที่
อาน 

นักเรียนเลือก/ระบุ
ประโยคและ 
ขอความ ให
สัมพันธกับสื่อที ่
ไมใชความเรียง 
(non-text 
information) ที่
อาน 

-ฝกเขียนแสดง
ความตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ประโยคหรือขอความและ

ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และ

นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง

ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ 

ภาษา และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนวงคำศัพท สะสม

ประมาณ 1,400-1,550 คำ 

(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ 
นามธรรม)  

     การตีความ/ถายโอนขอมูลให

สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง 
เชน สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ 

บุคคล สถานที่ตางๆ โดย
ใชComparison of adjectives/ 

adverbs/ Contrast : but, 
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although/ Quantity words 

เชน many/ much/ a lot of/ 
lots of/ some/ any/ a few/ 

few/ a little/ little etc. 
4.ระบุหัวขอเรื่อง 
(topic) ใจความ
สำคัญ (main idea) 
และตอบคำถามจาก 
การฟงและอานบท
สนทนา นิทาน และ
เรื่องสั้น 
  

นักเรียนระบุหัวขอ
เรื่อง (topic) 
ใจความสำคัญ 
(main idea) และ
ตอบคำถามจาก 
การฟงและอานบท
สนทนา นิทาน 
และเรื่องสั้น 
 

การเลือกใชสำนวน
ภาษา คำศัพท 
ขอความ และ
ประโยคในการขอ
และ ใหขอมูลเพื่อ
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอาน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น 
และเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน เว็บไซดการจับ ใจความ
สำคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความ
สำคัญ รายละเอียด สนับสนุน
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  
- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ 
resent continuous/ past 
simple/ future simple etc.  
- Simple sentence/ 
Compound sentence 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

นักเรียนสามารถ
สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

-ผูเรียนมีสมรรถนะ
ในการพูดสื่อสาร 
แสดงความตองการ 
ขอความ ชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ
การให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ 
แลกเปลี่ยนขอมูลได
อยางเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมัน่ กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอยางสุภาพ การชักชวน 

ประโยค/ ขอความ ที่ใชแนะนำ

ตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกลตัว และ
สำนวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยน

ขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง กิจกรรม 

สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 

2. ใชคำขอรอง ให
คำแนะนำ และ คำ
ชี้แจง ตาม
สถานการณ 

นักเรียนใชคำ
ขอรอง ให
คำแนะนำ และ คำ
ชี้แจง ตาม
สถานการณ 

-ฝกทักษะ การพูด
สื่อสาร และแสดง 
ความคิดเห็น 

- ปฏิบัตงิานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     คำขอรอง คำแนะนำ และคำ

ชี้แจง 
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3. พูดและเขียน
แสดงความตองการ 
ขอความชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือใน
สถานการณ ตางๆ 
อยางเหมาะสม 
 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
ตองการ ขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือใน
สถานการณ ตางๆ 
อยางเหมาะสม 
 

-ฝกเขียนแสดง
ความตองการ 
ความ ชวยเหลือ 
เขียนตอบรับและ
ปฏิเสธ การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด -ผูเรียนมี
สมรรถนะในการพูด
สื่อสาร แสดงความ
ตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให 
ความชวยเหลือ 
และการเขียนเพื่อ 
แลกเปลี่ยนขอมูลได
อยางเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ภาษาที่ใชในการแสดงความ

ตองการ ขอความ ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ 

เชน Please…/…,please./I’d 

like…/I need../ 
May/Can/Could…?/Yes,../Please 

do./Certainly. /Yes, of course./ 

Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to 

help?/ Would you like any 

help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, 
but…/ Sorry, but… etc. 

 

4. พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 
และ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงหรือ อานอยาง
เหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนเพื่อขอและ
ใหขอมูล และ 
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
หรือ อานอยาง
เหมาะสม 

ผูเรียนมีสมรรถนะ 
ในการนำเสนอ 

ขอมูล ขอความที่
เกี่ยวของ โดยการ 

พูดและการเขียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 

     คำศัพท สำนวน ประโยค และ
ขอความที่ใชในการขอ และใหขอมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟง หรืออาน 
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- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

5. พูดและเขียน
แสดงความรูสึก 
และความ คิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ 
พรอมทั้งใหเหตุผล
สั้นๆ ประกอบอยาง
เหมาะสม 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดง
ความรูสึก และ
ความ คิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ 
พรอมทั้งใหเหตุผล
สั้นๆ ประกอบ
อยางเหมาะสม 

ผูเรียนมีสมรรถนะ 
ในการนำเสนอ 

ขอมูล ขอความที่
เกี่ยวของ โดยการ 

พูดและการเขียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และให เหตุผล
ประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 
เสียใจ ม ีความสุข เศรา หิว รสชาติ 
สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี ไมดี จาก
ขาว เหตุการณสถานการณใน
ชีวิตประจำวัน เชน Nice/ Very 
nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… 
because… / I love…because…/I 
feel… because…I think…/ I 
believe…/ I agree/disagree…I 
don’t believe../ I have no 
idea…/ Oh no! etc. 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                                                     
มาตรฐาน ต.1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด และการเขียน 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณและ 
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณและ 
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ประโยคและขอความที่ใชใน

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ 
สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน การ

เดินทาง การรับประทานอาหาร 

การเรียน การเลน กีฬา ฟงเพลง 
การอานหนังสือ การทองเที่ยว 

 

2. พูด/เขียนสรุป

ใจความสำคัญ / 

แกนสาระ (theme) 

ที่ไดจากการ 

วิเคราะหเรื่อง/

เหตุการณที่อยูใน 

นักเรียนพูด/เขียน
สรุปใจความสำคัญ 
/ แกนสาระ 
(theme) ที่ไดจาก
การ วิเคราะห
เรื่อง/เหตุการณที่
อยูใน ความสนใจ
ของสังคม 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     การจับใจความสำคัญ/แกน

สาระ การวิเคราะห ความ/เรื่อง/
เหตุการณที่อยูในความสนใจ เชน 

ประสบการณ ภาพยนตร กีฬา 

เพลง 
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ความสนใจของ

สังคม 

การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 
 

3. พูด/เขียนแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ กิจกรรม
หรือเรื่องตางๆใกล
ตัว พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

นักเรียนพูด/เขียน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ กิจกรรม
หรือเรื่องตางๆใกล
ตัว พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 
 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     การแสดงความคิดเห็นและ

การใหเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับ

กิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                       

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ใชภาษา น้ำเสียง 
และกิริยาทาทาง 
สุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 

นักเรียนใชภาษา 
น้ำเสียง และกิริยา
ทาทาง สุภาพ 
เหมาะสม ตาม
มารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 

-ฝกทักษะการใช
ภาษา น้ำเสียง 
กิริยา ทาทางเพื่อ
ความเหมาะสมทาง 
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของ 
เจาของภาษาใน
สถานการณจริง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     การใชภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาทาทางในการสนทนา ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา เชน การขอบคุณ 

ขอโทษ การชมเชย การใชสีหนา
ทาทาง ประกอบ การพูดขณะ

แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การ

โบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ/
ไมชอบ การกลาวอวยพร การ

แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

2. บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของ 
เจาของภาษา 

นักเรียนบรรยาย
เกี่ยวกับเทศกาล 
วันสำคัญ ชีวิต
ความเปนอยู และ
ประเพณีของ 
เจาของภาษา 

- ผูเรียนมสีมรรถนะ
ดานการใชภาษา 
สำเนียง การออก
เสียงภาษาอังกฤษ 
ไดถูกตองตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของ ภาษา 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ความเปนมาและความสำคัญ
ของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความ

เปนอยู และประเพณีของเจาของ

ภาษา 
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3. เขารวม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และ วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

นักเรียนเขารวม/
จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและ 
วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

-การอธิบาย 
เรื่องราวชีวิต 
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม เพื่อให
เกิดความรูความ
เขาใจชีวิต ความ
เปนอยูของเจาของ
ภาษา 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม เชน การเลนเกม การ 

รองเพลง การเลานิทาน บทบาท

สมมุติวันขอบคุณพระ เจา วัน

คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                     

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. บอกความเหมือน
และความแตกตาง 
ระหวางการออก
เสียงประโยค ชนิด 
ตางๆ การใช
เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลำดับ
คำตามโครงสราง 
ประโยคของ
ภาษาตางประเทศ
และ ภาษาไทย 

นักเรียนบอกความ
เหมือนและความ
แตกตาง ระหวาง
การออกเสียง
ประโยค ชนิด 
ตางๆ การใช
เครื่องหมายวรรค
ตอน และการ
ลำดับคำตาม
โครงสราง ประโยค
ของ
ภาษาตางประเทศ
และ ภาษาไทย 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการใชภาษา 
สำเนียง การออก
เสียงภาษาอังกฤษ 
ไดถูกตองตามหลัก
สัทศาสตร 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     ความเหมือน/ความแตกตาง

ระหวางการออกเสียง ประโยค
ชนิดตางๆ ของเจาของภาษากับ

ของไทย  

     การใชเครื่องหมายวรรคตอน
และการลำดับคำ ตามโครงสราง

ประโยคของภาษาตางประเทศ

และ ภาษาไทย 

 

2. เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ 
ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล 
งานฉลอง วันสำคัญ 

นักเรียน
เปรียบเทียบความ
เหมือนและ ความ
แตกตางระหวาง
เทศกาล งานฉลอง 

-การอธิบาย 
เรื่องราวชีวิต 
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม เพื่อให
เกิดความรูความ

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 

     การเปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกตางระหวาง 

เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และ

 



 

- 90 - 
 

และชีวิต ความ
เปนอยูของเจาของ
ภาษากับ ของไทย 

วันสำคัญ และชีวิต 
ความเปนอยูของ
เจาของภาษากับ 
ของไทย 

เขาใจชีวิต ความ
เปนอยูของเจาของ
ภาษา 
 

- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ชีวิตความเปนอยูของ เจาของ

ภาษากับของไทย 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น                                                                                                                         

มาตรฐาน ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูล/ 
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระ การเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวย
การพูด/การเขียน 

นักเรียนคนควา 
รวบรวม และสรุป
ขอมูล/ ขอเท็จจริง
ที่เก่ียวของกับกลุม
สาระ การเรียนรู
อื่นจากแหลง
เรียนรู และ
นำเสนอดวยการ
พูด/การเขียน 

-ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การสืบคน ขอมูล 
จากสื่อแหลงการ
เรียนรู  
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     การคนควา การรวบรวม การ

สรุป และการนำเสนอ ขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก                                                                                                                              

มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณจริง/ 
สถานการณจำลองที่
เกิดข้ึน ในหองเรียน 
และสถานศึกษา 

การใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ
จริง/ สถานการณ
จำลองที่เกิดข้ึน ใน
หองเรียน และ
สถานศึกษา 

-ใชภาษาเพ่ือแสดง
ความตองการ ขอ
ความชวยเหลือตอบ
รับและ ปฏิเสธการ
ใหความชวยเหลือ
ตาม สถานการณ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     การใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริง/สถานการณ
จำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ

สถานศึกษา   
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก                                                                                                                              

มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลีย่นเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ใช
ภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/ 
คนควาความรู/
ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และ แหลงการ
เรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ 

การใช
ภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/ 
คนควาความรู/
ขอมูลตางๆ จาก
สื่อและ แหลงการ
เรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ 

-สืบคน คำศัพท 

ขอมูลเปน
ภาษาตางประเทศ
จากสื่อและแหลง 
เรียนรูอยาง
หลากหลาย เพื่อ 
การศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

     การใชภาษาตางประเทศใน

การสืบคน/การคนควา ความรู/
ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการ

เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 
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(กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ปฏิบัติตามคำ
ขอรอง  คำแนะนำ 
คำชี้แจง  และ
คำอธิบายงายๆที่ฟง
และอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจและตีความ
คำขอรอง 
คำแนะนำ คำชี้แจง 
และคำอธิบายที่ฟง
และอาน 

-ฝกทักษะการพูด

สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 

ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะ
การพูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*คำขอรอง คำแนะนำ  คำชี้แจง 
และคำอธิบาย ในการประดิษฐ  

การบอกทิศทาง  ปายประกาศ

ตางๆ  การใชอุปกรณ  
-   Passive Voice ที่ใชใน

โครงสรางประโยคงายๆ เชน  

is/are + past participle 
-   คำสันธาน (conjunction) เชน 

and/ but/ or/ before/ after/ 

because      etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) 
เชน First,…  Second,…Third,… 
Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,…   etc. 
 

 

2. อานออกเสียง
ขอความ ขาว 

อานออกเสียง
ขอความ ขาว 

- ฝกอานขอความ 
นิทาน และบท รอย

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  

*ขอความ ขาว โฆษณา และบท
รอยกรอง การใชพจนานุกรม  
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โฆษณา และบทรอย
กรองสั้นๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน   

โฆษณา และบท
รอยกรองสั้นๆ 
ถูกตองตาม
หลักการอาน   

กรอง เรื่องสั้นที่
สนใจตาม หลักการ
อาน  
 

- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

หลักการอานออกเสียง เชน 

-   การออกเสียงพยัญชนะตนคำ
และพยัญชนะทายคำ   

-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ใน

คำและกลุมคำ 
  - การออกเสียงตามระดับเสียง

สูง-ต่ำ ในประโยค 

-  การออกเสียงเชื่อมโยงใน
ขอความ 

-  การแบงวรรคตอนในการอาน

การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
3. ระบุ/เขียน
ประโยคและ
ขอความ ใหสัมพันธ
กับสื่อท่ีไมใชความ
เรียง รูปแบบตางๆที่
อาน 
 

นักเรียนสามารถ
ระบุ/เขียนประโยค
และขอความ ให
สัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียง 
รูปแบบตางๆที่อาน 
 

-ฝกเขียนแสดง
ความตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*ประโยคหรือขอความและ

ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และ

นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง

ทองเที่ยว การ บริการ สถานที่ 

ภาษา และวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เปน วงคำศัพทสะสม

ประมาณ 1,750-1,900 คำ 
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(คำศัพทที่เปน รูปธรรมและ

นามธรรม) 
*การตีความ/ถายโอนขอมูลให

สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง 

เชน สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว 

สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ โดย

ใช Comparison of adjectives/ 
adverbs/ Contrast: but, 

although/ Quantity words 

เชน many/ much/ a lot of/ 
lots of/ some/ any/ a few/ 

few/ a little/ little etc. 
4. เลือกหัวขอเรื่อง 
ใจความ สำคัญ 
บอกรายละเอียด 
สนับสนุน 
(supporting 
detail) และแสดง
ความ คิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
และอาน พรอมทั้ง
ให เหตุผลและ

นักเรียนสามารถ
เลือกหัวขอเรื่อง 
ใจความ สำคัญ 
บอกรายละเอียด 
สนับสนุน 
(supporting 
detail) และแสดง
ความ คิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
และอาน พรอมทั้ง

การเลือกใชสำนวน
ภาษา คำศัพท 
ขอความ และ
ประโยคในการขอ
และ ใหขอมูลเพื่อ
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอาน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และ
เรื่องจากสื่อประเภทตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน เว็บไซดการจับ ใจความ
สำคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความ
สำคัญ รายละเอียด สนับสนุน
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม  
- Yes/No Question – Why 
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ยกตัวอยางงายๆ 
ประกอบ 

ให เหตุผลและ
ยกตัวอยางงายๆ 
ประกอบ 

-Question – Or 
-Question etc.  
*ประโยคที่ใชในการแสดงความ
คิดเห็น การใหเหตุผล และ การ
ยกตัวอยาง เชน I think…/I 
feel…/I believe…  
- คำสันธาน (conjunctions) 
and/ but/ or/ because/ so/ 
before/after  
- ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,… After,… Then,… 
Finally,… etc.  
- Tenses: present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/past simple/future 
tense…etc.  
- Simple 
sentence/Compound 
sentence 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ตางๆ ใกลตัวและ
สถานการณตางๆ 
ในชีวิตประจำวัน
อยางเหมาะสม 
 

นักเรียนสนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องตางๆ ใกลตัว
และสถานการณ
ตางๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
อยางเหมาะสม 
 

-ผูเรียนมีสมรรถนะ
ในการพูดสื่อสาร 
แสดงความตองการ 
ขอความ ชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ
การให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ 
แลกเปลี่ยนขอมูลได
อยางเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*ภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล เชนการทักทาย กลาวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอยาง สุภาพ การชักชวน 

ประโยค/ขอความ ที่ใชแนะนำ 

ตนเอง เพ่ือน บุคคลใกลตัว และ
สำนวนการตอบรับ การ

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

2. ใชคำขอรอง ให
คำแนะนำ คำชี้แจง 
และ คำอธิบายตาม
สถานการณ 

นักเรียนใชคำ
ขอรอง ให
คำแนะนำ คำชี้แจง 
และ คำอธิบาย
ตามสถานการณ  
 
 

-ฝกทักษะ การพูด
สื่อสาร และแสดง 
ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง 

และคำอธิบาย 
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3. พูดและเขียน
แสดงความตองการ 
เสนอ และใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับ 
และ ปฏิเสธการให
ความชวยเหลือใน 
สถานการณตางๆ 
อยางเหมาะสม 

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียนแสดง
ความตองการ 
เสนอ และใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับ 
และ ปฏิเสธการให
ความชวยเหลือใน 
สถานการณตางๆ 
อยางเหมาะสม 

-ฝกเขียนแสดง
ความตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด -ผูเรียนมี
สมรรถนะในการพูด
สื่อสาร แสดงความ
ตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให 
ความชวยเหลือ 
และการเขียนเพื่อ 
แลกเปลี่ยนขอมูลได
อยางเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*ภาษาท่ีใชในการแสดงความ

ตองการ เสนอและให ความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ

ใหความ ชวยเหลือในสถานการณ

ตางๆ เชนPlease…/…, 
please./I’d like…/I need… 

/May/Can/ Could…? 

/Yes,../Please do./ Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./ Go 

right ahead./Need some 

help?/ What can I do to 
help?/ Would you like any 

help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, 

but…/ Sorry, but… etc. 
ภาษาที่ใชในการแสดงความ

ตองการ เสนอและให ความ

ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ใหความ ชวยเหลือในสถานการณ

ตางๆ เชน Please…/…, 

please./I’d like…/I need… 
/May/Can/ Could…? 

/Yes,../Please do./ Certainly./ 
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Yes, of course./ Sure./ Go 

right ahead./Need some 
help?/ What can I do to 

help?/ Would you like any 

help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, 
but…/ Sorry, but… etc. 

4. พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 
บรรยาย และแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ เรื่องที่ฟง
หรืออานอยาง
เหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 
บรรยาย และแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ เรื่องที่ฟง
หรืออานอยาง
เหมาะสม 

ผูเรียนมีสมรรถนะ 
ในการนำเสนอ 

ขอมูล ขอความที่
เกี่ยวของ โดยการ 

พูดและการเขียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*คำศัพท สำนวน ประโยค และ
ขอความที่ใชในการขอ และให
ขอมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟงหรืออาน 

 

5. พูดและเขียน
แสดงความรูสึกและ 
ความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ เรื่อง
ตางๆ กิจกรรม และ
ประสบการณ พรอม
ทั้งใหเหตุผล
ประกอบอยาง 
เหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียนแสดง
ความรูสึกและ 
ความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องตางๆ 
กิจกรรม และ
ประสบการณ 
พรอมทั้งใหเหตุผล

ผูเรียนมีสมรรถนะ 
ในการนำเสนอ 

ขอมูล ขอความที่
เกี่ยวของ โดยการ 

พูดและการเขียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*ภาษาท่ีใชในการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และให เหตุผล
ประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข เศรา หิว รสชาติ 
สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี ไมดี 
จากขาว เหตุการณ สถานการณใน
ชีวิตประจำวัน เชน Nice./ Very 
nice./ Well 
done!/Congratulations on… / 
I like…because…/I 
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ประกอบอยาง 
เหมาะสม 
 
 

love…because…/I feel… 
because…/ I think…/ I 
believe…/ I agree/ disagree…/ 
I’m afraid I don’t like../ I 
don’t believe../ I have no 
idea../ Oh no! etc. 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                                                     
มาตรฐาน ต.1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด และการเขียน 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณ และ 
ขาว/เหตุการณที่อยู
ในความสนใจของ 
สังคม 
 

นักเรียนพูดและ
เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ และ 
ขาว/เหตุการณที่
อยูในความสนใจ
ของ สังคม 
 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ 

ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจ
ของ สังคม เชน การเดินทาง การ

รับประทานอาหาร การเลน กีฬา/

ดนตรี การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

 

2.พูดและเขียนสรุป

ใจความสำคัญ/ 

แกนสาระ หัวขอ

เรื่อง (topic) ที่ได

จาก การวิเคราะห

เรื่อง/ขาว/

เหตุการณที่อยู ใน

พูดและเขียนสรุป

ใจความสำคัญ/ 

แกนสาระ หัวขอ

เรื่อง (topic) ที่ได

จาก การวิเคราะห

เรื่อง/ขาว/

เหตุการณที่อยู ใน

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ 

หัวขอเรื่อง การวิเคราะหเรื่อง/
ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจ 

เชน ประสบการณ ภาพยนตร 

กีฬา ดนตรี เพลง 
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ความสนใจของ

สังคม 

 

ความสนใจของ

สังคม 
 

การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 
 

3. พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม 
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
และประสบการณ 
พรอมทั้งใหเหตุผล 
สั้นๆ ประกอบ 

นักเรียนพูดและ
เขียนแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับ
กิจกรรม เรื่อง
ตางๆ ใกลตัว และ
ประสบการณ 
พรอมทั้งใหเหตุผล 
สั้นๆ ประกอบ 

-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 
 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การแสดงความคิดเห็นและการให

เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรม 

เรื่องตางๆ ใกลตัว และ
ประสบการณ 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                       

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ใชภาษา น้ำเสียง 
และกิริยาทาทาง 
เหมาะกับบุคคลและ
โอกาสตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม
ของ เจาของภาษา 

นักเรียนใชภาษา 
น้ำเสียง และกิริยา
ทาทาง เหมาะกับ
บุคคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของ 
เจาของภาษา 

-ฝกทักษะการใช
ภาษา น้ำเสียง 
กิริยา ทาทางเพื่อ
ความเหมาะสมทาง 
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของ 
เจาของภาษาใน
สถานการณจริง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา

ทาทางในการสนทนา ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา เชน การขอบคุณ ขอโทษ 

การชมเชย การใชสีหนาทาทาง 

ประกอบ การพูดขณะแนะนำ

ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 

การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ 

การกลาวอวยพร การแสดงอาการ

ตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

2. อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเปนอยู
และประเพณีของ 
เจาของภาษา 

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล 
วันสำคัญ ชีวิต
ความเปนอยูและ
ประเพณีของ 
เจาของภาษา 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการใชภาษา 
สำเนียง การออก
เสียงภาษาอังกฤษ 
ไดถูกตองตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของ ภาษา 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความ

เปนอยู และประเพณีของเจาของ

ภาษา 
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3. เขารวม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และ วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 
 

นักเรียนเขารวม/
จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและ 
วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 
 

-การอธิบาย 
เรื่องราวชีวิต 
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม เพื่อให
เกิดความรูความ
เขาใจชีวิต ความ
เปนอยูของเจาของ
ภาษา 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เชน การเลนเกม การ รองเพลง 
การเลานิทาน บทบาทสมมุติ วัน

ขอบคุณพระ เจา วันคริสตมาส วัน

ขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

- 106 - 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                     

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน 
และความแตกตาง
ระหวางการออกเสียง 
ประโยคชนิดตางๆและ
การลำดับคำตาม 
โครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย 

นักเรียนเปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือน 
และความแตกตาง
ระหวางการออกเสียง 
ประโยคชนิดตางๆและ
การลำดับคำตาม 
โครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการใชภาษา 
สำเนียง การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ได
ถูกตองตามหลัก
สัทศาสตร 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การเปรียบเทียบและการอธิบาย

ความเหมือน/ ความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยคชนิด

ตางๆของ เจาของภาษากับของ

ไทย  

*การใชเครื่องหมายวรรคตอนและ

การลำดับคำตาม โครงสราง

ประโยคของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 

 

2. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน 
และความแตกตาง
ระหวางชีวิต ความ
เปนอยูและวัฒนธรรม
ของ เจาของภาษากับ
ของไทย 
 

นักเรียนเปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือน 
และความแตกตาง
ระหวางชีวิต ความ
เปนอยูและวัฒนธรรม
ของ เจาของภาษากับ
ของไทย 
 

-การอธิบาย เรื่องราว
ชีวิต ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรม เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจ
ชีวิต ความเปนอยูของ
เจาของภาษา 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การเปรียบเทียบและการอธิบาย

ความเหมือนและ ความแตกตาง

ระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรม ของเจาของภาษากับ

ของไทย 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น                                                                                                                         

มาตรฐาน ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูล/ 
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระ การเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวย
การพูด/การเขียน 

นักเรียนคนควา 
รวบรวม และสรุป
ขอมูล/ ขอเท็จจริง
ที่เก่ียวของกับกลุม
สาระ การเรียนรู
อื่นจากแหลง
เรียนรู และ
นำเสนอดวยการ
พูด/การเขียน 

-ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การสืบคน ขอมูล 
จากสื่อแหลงการ
เรียนรู  
-ฝกทักษะ การพูด
สื่อสาร และแสดง 
ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การคนควา การรวบรวม การ

สรุป และการนำเสนอ ขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก                                                                                                                              

มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณจริง/ 
สถานการณจำลองที่
เกิดข้ึน ในหองเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชน 

นักเรียนสามารถใช
ภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริง/ 
สถานการณจำลอง
ที่เกิดขึ้น ใน
หองเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชน 

-การใชภาษาเพ่ือ
แสดงความตองการ 
ขอความชวยเหลือ
ตอบรับและ ปฏิเสธ
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก                                                                                                                              

มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ใช
ภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/ 
คนควา รวบรวม 
และสรุปความรู/ 
ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลง การ
เรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและ 
ประกอบอาชีพ 

นักเรียนใช
ภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/ 
คนควา รวบรวม 
และสรุปความรู/ 
ขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลง การ
เรียนรูตางๆ ใน
การศกึษาตอและ 
ประกอบอาชีพ 

-สืบคน คำศัพท 

ขอมูลเปน
ภาษาตางประเทศ
จากสื่อและแหลง 
เรียนรูอยาง
หลากหลาย เพื่อ 
การศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน/ การคนควาความรู/ขอมูล
ตางๆ จากสื่อและแหลง การ

เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

 

2. เผยแพร/
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ของ
โรงเรียนเปน
ภาษาตางประเทศ 

นักเรียนมีสวนรวม
ในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ของ
โรงเรียนเปน
ภาษาตางประเทศ 

-นำเสนอขอมูล 
ขาวสารเปน 
ภาษาตางประเทศ
ผานการ 
ประชาสัมพันธเสียง
ตามสายของ 
โรงเรียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การใชภาษาตางประเทศในการ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล

ขาวสารของโรงเรียน เชน การทำ

หนังสือเลมเล็ก แนะนำโรงเรียน 
การทำแผนปลิว ปายคำขวัญ คำ

เชิญ ชวนแนะนำโรงเรียน การ

นำเสนอขอมูลขาวสารใน โรงเรียน
เปนภาษาอังกฤษ 
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(กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ปฏิบัติตามคำ
ขอรอง  คำแนะนำ 
คำชี้แจง  และ
คำอธิบายที่ฟงและ
อาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจและตีความคำ
ขอรอง คำแนะนำ คำ
ชี้แจง และคำอธิบายที่
ฟงและอาน 

-ฝกทักษะการพูด

สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 

ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะ
การพูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*คำขอรอง คำแนะนำ  คำชี้แจง และ

คำอธิบาย ในการประดิษฐ  การบอกทิศทาง  

ปายประกาศตางๆ  การใชอุปกรณ  
-   Passive Voice ที่ใชในโครงสรางประโยค

งายๆ เชน  is/are + past participle 

-   คำสันธาน (conjunction) เชน and/ 
but/ or/ before/ after/ because      

etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,…  Second,…Third,… Fourth,… 
Next,… Then,… Finally,…   etc. 
 

 

2. อานออกเสียง
ขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอย

อานออกเสียงขอความ 
ขาว โฆษณา และบท
รอยกรองสั้นๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน 

- ฝกอานขอความ 
นิทาน และบท รอย
กรอง เรื่องสั้นที่

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   

*ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรอง 

การใชพจนานุกรม  

หลักการอานออกเสียง เชน 
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กรองสั้นๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน   

และสามารถตีความ
จาก ขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอย
กรองสั้นๆได 

สนใจตาม หลักการ
อาน  
 

- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

-   การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะ

ทายคำ  สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระ
ประสม 

-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ

กลุมคำ 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน

ประโยค 

-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 

-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
3. ระบุและเขียนสื่อ
ที่ไมใชความเรียง 
รูปแบบตางๆ  ให
สัมพันธกับประโยค 
และขอความที่ฟง
หรืออาน  
 

นักเรียนสามารถระบุ
และเขียนสื่อท่ีไมใช
ความเรียง รูปแบบตางๆ  
ใหสัมพันธกับประโยค 
และขอความที่ฟงหรือ
อาน  
 

-ฝกเขียนแสดง
ความตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*ประโยค ขอความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา
อากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวงคำศัพท
สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)  

*การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อ
ที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ 

เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว 

สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ  โดยใช 
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Comparison of adjectives/ adverbs/ 

Contrast : but, although/ Quantity 
words เชน  many/ much/ a lot of/ 

lots of/ some/ any /a few/ few/ a 

little/ little  etc. 
4. เลือก/ระบุหัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ  
รายละเอียด
สนับสนุน และแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอานจากสื่อ
ประเภทตางๆ  
พรอมทั้งใหเหตุผล
และยกตัวอยาง
ประกอบ 

นักเรียนสามารถ
เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ  
รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟงและอานจากสื่อ
ประเภทตางๆ  พรอม
ทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ
ไดอยางมีเหตุผล 

การเลือกใชสำนวน
ภาษา คำศัพท 
ขอความ และ
ประโยคในการขอ
และ ใหขอมูลเพื่อ
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอาน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน  เว็บ
ไซดบนอินเทอรเน็ต 
*คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน  
ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question    
    etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การ
ใหเหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I think…/ 
I feel…/ I believe…/ I agree/disagree…/ 
I don’t believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. สนทนาและเขียน
โตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  
เรื่องตางๆใกลตัว 
สถานการณ  ขาว  
เรื่องท่ีอยูในความ
สนใจของสังคมและ
สื่อสารอยางตอเนื่อง
และเหมาะสม 

นักเรียนสามารถ
สนทนาและเขียน
โตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  
เรื่องตางๆใกลตัว 
สถานการณ  ขาว  
เรื่องท่ีอยูในความ
สนใจของสังคม
และสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและ
เหมาะสม 

-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด 
-ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอ
ความ ชวยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให 
ความชวยเหลือ และ
การเขียนเพื่อ 
แลกเปลี่ยนขอมูลได
อยางเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมัน่ กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน 

การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ 

ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  การ
ชักชวน  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง  เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว  

สถานการณ  ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจใน

ชีวิตประจำวัน    

 

2. ใชคำขอรอง ให
คำแนะนำ  
คำชี้แจง และ
คำอธิบายอยาง
เหมาะสม 

นักเรียนสามารถใช
คำขอรอง ให
คำแนะนำ  

-ฝกทักษะ การพูด
สื่อสาร และแสดง 
ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 

*คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มี
ขั้นตอนซับซอน 
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คำชี้แจง และ
คำอธิบายอยาง
เหมาะสม 

- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

3. พูดและเขียน
แสดงความตองการ  
เสนอและใหความ
ชวยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ 
ในสถานการณตางๆ 
อยางเหมาะสม 

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียนแสดง
ความตองการ  
เสนอและใหความ
ชวยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ 
ในสถานการณ
ตางๆ อยาง
เหมาะสม 

-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด -
ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอ
ความ ชวยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให 
ความชวยเหลือ และ
การเขียนเพื่อ 
แลกเปลี่ยนขอมูลได
อยางเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I 

need…/ May/Can/Could…?/ 

Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, of 
course./ Sure./ Go right ahead./ Need 

some help?/ What can I do to help?/ 

Would you like any help?/ I’m 
afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…         

etc. 

 

4. พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงหรืออานอยาง
เหมาะสม 

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 
อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง

ผูเรียนมีสมรรถนะ ใน
การนำเสนอ ขอมูล 
ขอความที่เก่ียวของ 
โดยการ พูดและการ
เขียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 

*คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความที่
ใชในการขอและใหขอมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟงหรืออาน   
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หรืออานอยาง
เหมาะสม 

- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

5. พูดและเขียน
บรรยายความรูสึก 
และความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องตางๆ กิจกรรม 
ประสบการณ และ
ขาว/เหตุการณ  
พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบอยาง
เหมาะสม 

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียน
บรรยายความรูสึก 
และความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องตางๆ 
กิจกรรม 
ประสบการณ และ
ขาว/เหตุการณ  
พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบอยาง
เหมาะสม 

ผูเรียนมีสมรรถนะ ใน
การนำเสนอ ขอมูล 
ขอความที่เก่ียวของ 
โดยการ พูดและการ
เขียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*ภาษาท่ีใชในการแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 
เสียใจ  มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย 
นาเกลียด เสียงดัง ดี  ไมดี  จากขาว 
เหตุการณ สถานการณ ในชีวิตประจำวัน 
เชน  
Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / I 
like…because…/ I love… because… / 
 I feel… because…I think…/ I believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I 
don’t like…   I don’t believe…/ I have 
no idea…/ Oh no!  etc. 

 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                                                     
มาตรฐาน ต.1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด และการเขียน 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียน

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อ

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  

*การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ/
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ตนเองประสบการณ 
ขาว /เหตุการณ   /
เรื่อง/ ประเด็นตางๆ     
ที่อยูในความสนใจ
ของสังคม 

บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง
ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ  /
เรื่อง/ ประเด็น
ตางๆ  ที่อยูใน
ความสนใจของ
สังคม 

ขอและใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 

- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ประเด็นที่อยูในความสนใจของ

สังคม เชน การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเลนกีฬา /

ดนตรี  การฟงเพลง การอาน

หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

2. พูดและเขียนสรุป

ใจความสำคัญ / 

แกนสาระ  หัวขอ

เรื่องท่ีไดจากการ

วิเคราะหเรื่อง/ขาว /

เหตุการณ / 
สถานการณที่อยูใน
ความสนใจของ
สังคม 

นักเรียนสามารถ

พูดและเขียนสรุป

ใจความสำคัญ / 

แกนสาระ  หัวขอ

เรื่องท่ีไดจากการ

วิเคราะหเรื่อง /

ขาว/เหตุการณ / 
สถานการณที่อยูใน
ความสนใจของ
สังคม 

-ผูเรียนฝกทักษะ
สรุปขอความ ขอมูล 
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของ 
- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อ
ขอและใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ 

หัวขอเรื่อง   

การวิเคราะหเรื่อง /ขาว/

เหตุการณ/สถานการณที่อยูใน

ความสนใจ  เชน ประสบการณ 
เหตุการณ สถานการณตางๆ  

ภาพยนตร  กีฬา  ดนตรี เพลง 
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สถานการณที่
กำหนด 
 

3. พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ  และ
เหตุการณ  พรอม
ทั้งใหเหตุผล
ประกอบ 

นักเรียนสามารถ
พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ  
และเหตุการณ  
พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบ 

-ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการพูด 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับการสื่อสาร
กับ เจาของภาษา
ตามบริบทไดอยาง
เหมาะสม 
-ฝกเขียนแสดงความ

ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียน
ตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณที่
กำหนด 
 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การแสดงความคิดเห็น และการให

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ และเหตุการณ 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                       

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. เลือกใชภาษา  
น้ำเสียง และกิริยา
ทาทาง เหมาะกับ
บุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคม   
และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 

นักเรียนสามารถ
เลือกใชภาษา  
น้ำเสียง และกิริยา
ทาทาง เหมาะกับ
บุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคม   
และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 

-ฝกทักษะการใช
ภาษา น้ำเสียง 
กิริยา ทาทางเพื่อ
ความเหมาะสมทาง 
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของ 
เจาของภาษาใน
สถานการณจริง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝเรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

*การเลือกใชภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาทาทางในการสนทนา ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา เชน  การขอบคุณ  

ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี
หนาทาทางประกอบ  การพูด 

ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ 

การโบกมือ   การแสดงความ รูสึก
ชอบ /ไมชอบ  การกลาวอวยพร 

การแสดงอาการตอบรับหรือ

ปฏิเสธ 

 

2. อธิบายเกี่ยวกับ
ชีวิตความเปนอยู    
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจาของ
ภาษา 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับชีวิต
ความเปนอยู    
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของ
เจาของภาษา 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการใชภาษา 
สำเนียง การออก
เสียงภาษาอังกฤษ 
ไดถูกตองตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของ ภาษา 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝเรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม

และประเพณีของเจาของภาษา 
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3. เขารวม/จัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

นักเรียนไดมีสวน
รวมในการจัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

-การอธิบาย 
เรื่องราวชีวิต 
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม เพื่อให
เกิดความรูความ
เขาใจชีวิต ความ
เปนอยูของเจาของ
ภาษา 
-พูดสื่อสาร สนทนา
เกี่ยวกับความ 
เหมือนและความ
แตกตางระหวางวิถี 
ชีวิตความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของ 
เจาของภาษากับ
ของไทยตามบริบท 
จริง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝเรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เชน การเลนเกม การรองเพลง 
การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   

วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  

วันขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                     

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง
การออกเสียงประโยค
ชนิดตางๆ  และการ
ลำดับคำตามโครงสราง
ประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกตางระหวางการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ตางๆ  และการลำดับ
คำตามโครงสราง
ประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการใชภาษา 
สำเนียง การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ได
ถูกตองตามหลัก
สัทศาสตร 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การเปรียบเทียบและการอธิบาย

ความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยคชนิด

ตางๆ  

ของเจาของภาษากับของไทย  การ
ใชเครื่องหมายวรรคตอนและการ

ลำดับคำตามโครงสรางประโยค

ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

 

2. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง
ชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย และ
นำไปใชอยางเหมาะสม 

นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย และ
นำไปใชอยางเหมาะสม 

-การอธิบาย เรื่องราว
ชีวิต ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรม เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจ
ชีวิต ความเปนอยูของ
เจาของภาษา 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การเปรียบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย 
การนำวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาไปใช 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น                                                                                                                         

มาตรฐาน ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูล/ 
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระ 
การเรียนรูอื่นจาก
แหลงเรียนรู และ
นำเสนอดวยการพูด
และการเขียน 

นักเรียนสามารถ
คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูล/ 
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระ 
การเรียนรูอื่นจาก
แหลงเรียนรู และ
นำเสนอดวยการ
พูดและการเขียน 

-ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การสืบคน ขอมูล 
จากสื่อแหลงการ
เรียนรู  
-ฝกทักษะ การพูด
สื่อสาร และแสดง 
ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การคนควา  การรวบรวม การสรุป 

และการนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริง
ที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู

อื่น 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                                             
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก                                                                                                                              
มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณจริง /
สถานการณจำลองที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

นักเรียนสามารถใช
ภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริง /
สถานการณจำลอง
ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

-ฝกทักษะการใช
ภาษา น้ำเสียง 
กิริยา ทาทางเพื่อ
ความเหมาะสมทาง 
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของ 
เจาของภาษาใน
สถานการณจริง 
-การใชภาษาเพ่ือ
แสดงความตองการ 
ขอความชวยเหลือ
ตอบรับและ ปฏิเสธ
การใหความ
ชวยเหลือตาม 
สถานการณ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ

จริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้น

ในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก                                                                                                                              

มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวชี้ว ัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. ใช
ภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน /
คนควา รวบรวม 
และสรุปความรู /
ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรู
ตางๆในการศึกษา
ตอและประกอบ
อาชีพ 

นักเรียนสามารถใช
ภาษาตางประเทศใน
การสืบคน/คนควา 
รวบรวม และสรุป
ความรู /ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตางๆใน
การศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ 

-สืบคน คำศัพท ขอมูล

เปนภาษาตางประเทศ
จากสื่อและแหลง เรียนรู
อยางหลากหลาย เพื่อ 
การศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การ
คนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลง
การเรียนรูตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ 

 

 

2. เผยแพร / 
ประชาสัมพันธ 
ขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน 
และทองถิ่น เปน
ภาษาตางประเทศ 

นักเรียนไดมีสวนรวม
และสามารถเผยแพร / 
ประชาสัมพันธ 
ขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และ
ทองถิ่น เปน
ภาษาตางประเทศ 

-นำเสนอขอมูล ขาวสาร
เปน ภาษาตางประเทศ
ผานการ ประชาสัมพันธ
เสียงตามสายของ 
โรงเรียน 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน 

ชุมชน และทองถิ่น เชน การทำหนังสือเลมเล็ก

แนะนำโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น การทำ
แผนปลิว    ปายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   

โรงเรียนและสถานท่ีสำคัญในชุมชนและทองถิ่น 

การนำเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน ชุมชน 
และทองถิ่น    เปนภาษาอังกฤษ     
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ว ิเคราะหผลการเรียนรู 

รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 125 - 
 

- 125 - 
 

วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (ระดับ A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทายเบื้องตน 
 
 

ท ั ก ท า ย แ ล ะ
แ น ะ น ำ ต ั ว เ อ ง
เบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเองเบื้องตน 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
-  ม ีความเช ื ่ อม ั ่ น  กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

ค ำ ศ ั พ ท  ค ำ ท ั ก ท า ย
Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening. 
บทสนทนาท ี ่ ใ ช  ใ นการ
ทักทาย  เชน   
How are you?/I’m fine. 
Thank you. And you?/ 
Hello, I am…   

- 

2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผ ู อ ื ่นมาจากไหน 
แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย ข  อ มู ล
พื ้นฐานเกี ่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

บ อ ก ข  อ ม ู ล ว า
ตัวเองและผูอื่นมา
จากที่ไหนได 

ค ำ ศ ั พ ท  เ ก ี ่ ย ว กั บ
สถานที่ และประโยค
การสนทนาเกี ่ยวกับ 
My hometown 
อยางงาย 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
-  Where is 
he/ she/ it 
from?  
- Where are 
you/we/they from? 
- I am from …… 

My hometown 

(Phan district) 
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3. พูดถึงครอบครัวและ
เพื ่อนรวมงาน อธิบาย
ร ู ปล ั กษณ  และน ิ สั ย
สวนตัวของพวกเขา 

พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเองได 
  
 

ค ำ ศ ั พ ท  เ ก ี ่ ย ว กั บ
ค ร อ บ ค ร ั ว  แ ล ะ
ป ร ะ โ ย ค ส น ท น า
เก ี ่ยวก ับครอบครัว
ของตนเอง 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
-  ฝ  กท ั กษะ  การพูด
แสดง ความคิดเห็น 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

คำศัพทเกี ่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัว baby, brother, 
boy, girl, father  
( dad, daddy) ,   (mum, 
mummy) , friend 
บ ท ส น ท น า ถ า ม - ต อ บ
เกี่ยวกับครอบครัว และการ
ถามจำนวนคนในครอบครัว
และเพ่ือนท่ีโรงเรียน 
-  How many people in 
your family? 
- Do you have sister or 
brother? 
-  How many people in 
your classroom? 

My school 

(Tessaban 1 

Bankao School) 

4. อธิบายการแตงตัวใน
ระดับพ้ืนฐานและ
สอบถามพนักงานขาย
ดวยคำถามงายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ฤดูกาลตางๆได 
 

ค ำ ศ ั พ ท  เ ก ี ่ ย ว กั บ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย   
และประโยคเกี่ยวกับ
การแตงตัว 
 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
- ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

คำศัพทเกี่ยวกับเสื้อผา และ
ฤด ู กาล  bag, dress, hat, 
shirt, shoe, skirt, sock, t-
shirt, hot season, rainy 
season, cold season, 
etc. 

บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับ

การแตงตัวในฤดูกาลตางๆ 
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-  What do you wear in 

hot season?  

- I wear T-shirt. 

   
5. พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและส ั ่ งอาหาร
งายๆ สำหรับซื ้อกลับ
บาน 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาหารและ
เครื่องดื่มโปรดได 

คำศัพทเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม
รวมถึงประโยคถาม-
ตอบเก่ียวกับอาหาร
และเครื่องดื่มโปรด 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
- ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

คำศ ัพท  เก ี ่ ยวก ับอาหาร 
เครื่องดื่ม apple, banana, 
bread, breakfast, cake, 
chicken, dinner, egg, 
fish, fruit, ice cream, 
water, juice 
บ ท ส น ท น า ถ า ม - ต อ บ
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องดื่มโปรด 
-  What is your favorite 
food? 
-  I like ice cream and 
cake.  

 

6. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ ื ่ อนและเพ ื ่ อน
รวมงาน  

พ ู ด เ ก ี ่ ย ว กั บ
กิจกรรมประจำวัน 
ของตนเองได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจวัตรประ
วันของตนเอง 
 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
- ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 

คำศัพทเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวัน get up, take a 
shower, brush my teeth, 
have breakfast, go to 
school, etc. 

 



- 128 - 
 

- 128 - 
 

- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

ประโยคเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวัน 
- In the morning, I get 
up, take a shower, 
brush my teeth, and 
have breakfast. 
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วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (ระดับ A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรู

เพิ่มเติม 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
1. แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทายเบื้องตน 
 
 

ท ั ก ท า ย แ ล ะ
แนะนำตัวเองและ
ผูอื่นเบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำต ั ว เองและ
ผูอื่นเบื้องตน 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ข อมูลของตนเองและ
ผูอื่น 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
-  ม ีความเช ื ่ อม ั ่ น  กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

ค ำ ศ ั พ ท  ค ำ ท ั ก ท า ย
Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening. 
บทสนทนาที ่ใชในการ
ทักทาย  เชน   
How are you?/I’m 
fine. Thank you. And 
you?/ Hello, I am… 
/What’s your 
name?/My name is…  

- 

2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผ ู อ ื ่นมาจากไหน 
แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย ข  อ มู ล
พื ้นฐานเกี ่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากที่ไหนได และ
รูจักคำศัพท
ประเทศใน
อาเซียน 

คำศัพทเกี่ยวกับ
สถานที่ และประโยค
การสนทนาเกี่ยวกับ 
My hometown 
และประเทศตางๆใน
อาเซียน อยางงาย 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 

 คำศัพทประเทศอาเซียน 

Thailand, China, 

Myanmar, Laos, 

Vietnam, etc. 

บทสนทนาถาม-ตอบ 

My hometown 

(Phan district) 
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- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

-Where 
is 
he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
- She is from …… 

3. พูดถึงครอบครัวและ
เพื ่อนรวมงาน อธิบาย
ร ู ปล ั กษณ  และน ิ สั ย
สวนตัวของพวกเขา 

พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัวของ
ตนเองรวมถึง
จำนวนเพื่อนใน
หองเรียนได 
  
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
ครอบครัว และ
ประโยคสนทนา
เกี่ยวกับจำนวน
สมาชิกในครอบครัว
ของตนเองและเพื่อน
ในหองเรียน 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
-  ฝ  กท ั กษะ  การพูด
แสดง ความคิดเห็น 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

คำศัพทเกี ่ยวกับบุคคล
ในครอบคร ั ว  baby, 
brother, boy, girl, 
father  
( dad, daddy) ,  
( mum, mummy)  , 
friend 
บทสนทนาถาม-ตอบ
เกี่ยวกับครอบครัว และ
การถามจำนวนคนใน
ครอบครัวและเพื ่อนที่
โรงเรียน 
-  How many people 
in your family? 
- Do you have sister 
or brother? 

My school 

(Tessaban 1 Bankao 

School) 
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-  How many people 
in your classroom? 

4. อธิบายการแตงตัวใน
ระดับพ้ืนฐานและ
สอบถามพนักงานขาย
ดวยคำถามงายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ฤดูกาลตางๆ และ
การสนทนาถาม-
ตอบเก่ียวกับราคา
เสื้อผาได 
 

ค ำ ศ ั พ ท  เ ก ี ่ ย ว กั บ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย   
และประโยคเกี่ยวกับ
การแตงตัว และถาม-
ตอบราคาเสื้อผา 
 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
- ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

คำศัพทเกี ่ยวกับเสื ้อผา 
และฤดูกาล bag, dress, 
hat, shirt, shoe, skirt, 
sock, t- shirt, hot 
season, rainy season, 
cold season, etc. 

บทสนทนาถาม -ตอบ

เกี ่ยวกับการแตงต ัวใน

ฤดูกาลตางๆ 

- What do you wear in 

hot season?  

- I wear T-shirt. 

- How much is the 

shirt? 

- It’s 200 baht. 

 

5. พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและส ั ่ งอาหาร
งายๆ สำหรับซื ้อกลับ
บาน 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาหารและ
เครื่องดื่มโปรดได 

คำศัพทเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม
รวมถึงประโยคถาม-
ตอบเก่ียวกับอาหาร
และเครื่องดื่มโปรด 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
- ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 

คำศัพทเกี ่ยวกับอาหาร 
เ ค ร ื ่ อ ง ด ื ่ ม  apple, 
banana, bread, 
breakfast, cake, 
chicken, dinner, egg, 
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- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

fish, fruit, ice cream, 
water, juice 
บทสนทนาถาม-ตอบ
เก ี ่ ยวก ับอาหารและ
เครื่องดื่มโปรด 
-  What is your 
favorite food? 

- I like ice cream and 

cake.  
6. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ ื ่ อนและเพ ื ่ อน
รวมงาน  

พูดเก่ียวกับ
กิจกรรมประจำวัน 
ของตนเองได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจวัตรประ
วันของตนเอง 
 

-  ก า ร พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร 
สนทนาเพื ่อขอและให
ขอมูลของตนเอง 
- ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

คำศัพทเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวัน get up, take 
a shower, brush my 
teeth, have 
breakfast, go to 
school, etc. 
ประโยคเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวัน 

- In the morning, I get 

up, take a shower, 

brush my teeth, and 

have breakfast. 

- In the afternoon, …. 

- In the evening, …. 
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วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. แนะนำตัวเองงาย 
ๆ และการทักทาย
เบื้องตน 
 

พูดแนะนำตัวเอง
งาย ๆ และการ
ทักทายเบื้องตน 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเบื้องตน 

-ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาทักทาย
แนะนำตัวเอง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำศัพทคำทักทาย
Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening. 
บทสนทนาที่ใชในการ
ทักทาย  เชน   
How are you?/I’m 
fine. Thank you. And 
you?/ Hello, I am…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

2.บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆ 
 

บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐาน  

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 
ตนเอง 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ 
งายๆ ในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล เชน  
- Where is he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
- ประโยคถามและตอบ
เกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ 
A:  Where’s the 
(สถานที่)?    
B:  It’s (คำบุพบทบอก
ตำแหนง) (สถานที่).     

My Hometown 
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ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
3.พูดถ ึงครอบครัว
และเพื ่อนรวมงาน 
อธ ิบายร ูปล ักษณ
และนิสัยสวนตัวของ
พวกเขา 

พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขาได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน
อธิบายรูปลักษณและ
นิสัยสวนตัวของพวก
เขา 

-ฝกทักษะการพูด
สื่อสารสนทนาถึง
ครอบครัวและเพื่อน
รวมงานอธิบาย
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของพวกเขา 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำศัพทครอบครัว 

father (dad, daddy),  

mother  (mum, 

mummy), sister, 

brother, boy, girl,  

baby 

- 

4.อธิบายการแตงตัว
ในระดับพื้นฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆ 

อธิบายการแตงตัว
ในระดับพื้นฐาน
และสอบถาม
พนักงานขายดวย
คำถามงายๆได 
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย   
และประโยคถามตอบ
การซื้อขาย 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสารเกี่ยวกับการ
แตงตัว 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 

คำศัพทเสื้อผาเครื่องแตง

กาย shirt, skirt, dress, 

shoes, bag, etc. 

- 

5.พูดคุยเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและสั่ง
อาหารงายๆ 
สำหรับซื้อกลับบาน 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและ
สั่งอาหารงายๆ 
สำหรับซื้อกลับ
บานได 

คำศัพทเกี่ยวกบั
อาหารและประโยค
ถามตอบเก่ียวกับการ
สั่งอาหาร 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสารเกี่ยวกับการแต
อาหารโปรดและถาม
ตอบเก่ียวกับการสั่ง
อาหาร 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 

คำศัพทอาหาร 

Sandwich, fish, chicken 

,egg, ice cream, 

chocolate ,juice 

 

 

- 
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ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
    - เชื่อมั่น กลาแสดงออก 

- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
ประโยคถามและตอบ

เกี่ยวกับอาหารที่ตองการ 

A: What do you want 

to eat? 

B: I want (ชื่ออาหาร), 

please. 

 

- 

6.พูดเก่ียวกับ
กิจกรรมประจำวัน 
สามารถนัดพบ
เพื่อนและเพื่อน
รวมงาน 

พูดเก่ียวกับ 
สามารถนัดพบ
เพื่อนและเพื่อน
รวมงานได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน  

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำวัน 

- ปฏิบัติงานรวมกับอื่นได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- นิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- เชื่อมั่น กลาแสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอภาษา 
 

คำศัพทเกี่ยวกับกิจกรรม

ประจำวัน  

get up, take a shower, 

have breakfast, go to 

school, brush my 

teeth, ect. 

- 
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วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 
ตัวชี้ว ัด 

CEFR (A1) 
ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
1. แนะนำตัวเองงาย 
ๆ และการทักทาย
เบื้องตน 
 
 

ทักทายและ
แนะนำตัวเอง
เบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเบื้องตน 

ฝกทักษะการพูดสื่อสาร 
สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการ
ทักทาย  เชน  
Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening/I /How are 
you?/I’m fine. Thank 
you. And you?/ Hello, 
I am…   

- 

2. บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และอธิบาย
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 

 บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

-ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
Where is 
he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
   
 
 

My hometown 
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๓.พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของ
พวกเขา 

พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
 อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขาได 
  
 

คำศัพทและประโยค
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน 

การฝกเขียนประโยค 
และระบุ ขอความให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใช 
ความเรียงเพื่อใหเกิด
การเรียนรู ทักษะการ
เขียน 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 

baby, brother, boy, 
girl, father  
(dad, daddy),   (mum, 
mummy)  

 

- 

4.อธิบายการแตงตัว
ในระดับพื้นฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ระดับพ้ืนฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆได 
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย  
. 
ประโยคถามตอบการ
ซื้อขาย 
 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการคิด สื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น  
-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

bag, dress, hat, shirt, 
shoe, skirt, sock, t-
shirt, etc. 

T: How much is this T-

shirt?  

Ss: It’s 300 baht. 

   

 

5. พ ูดค ุยเก ี ่ยวกับ
อาหารโปรดและสั่ง
อาหารงายๆ สำหรับ
ซื้อกลับบาน 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและ
สั่งอาหารงายๆ 

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   

Vocabularies:       
apple, banana, bread, 
breakfast, cake, 
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สำหรับซื้อกลับ
บานได 

ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

chicken, dinner, egg, 
fish, fruit, ice cream,   
-I like ice cream and 
cake.  

 

6.พูดเก่ียวกับ
กิจกรรมประจำวัน 
สามารถนัดพบเพื่อน
และเพ่ือนรวมงาน  

พูดเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประจำวัน 
สามารถนัดพบ
เพื่อนและเพื่อน
รวมงานได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมประ
วัน 
 

-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด  
-ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

-I go to school. Then 
I play with my 
friends. 
playing in the garden, 
riding a bicycle in the 
park,   
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วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

-  

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. แนะนำตัวเอง
งาย ๆ และการ
ทักทายเบื้องตน 

 
 

ทักทายและ
แนะนำตัวเอง
เบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเบื้องตน 

ฝกทักษะการพูดสื่อสาร 

สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการ
ทักทาย  เชน  
Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening/I /How are 
you?/I’m fine. Thank 
you. And you?  
Good bye. 

- 

2. บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆ 

 บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่น
มาจากไหน 
และอธิบาย
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมือง
นั้นๆได 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

-ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 

ตนเอง 

-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
Where is 
he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
Where do you live?  
 I live in Chiangrai.  
 

My hometown 
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๓.พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขา 

พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
 อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขาได 
  
 

คำศัพทและ
ประโยครูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของคนใน
ครอบครัวและ
เพ่ือนรวมงาน 

การฝกเขียนประโยค 
และระบ ุขอความให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใช 
ความเรียงเพื่อใหเกิด
การเรียนรู ทักษะการ
เขียน 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

baby, brother, sister,  
boy, girl, father  
(dad, daddy), 
grandmother, 
grandfather, mother 
(mum, mummy)  

 

- 

4.อธิบายการ
แตงตัวใน
ระดับพื้นฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ระดับพื้นฐาน
และสอบถาม
พนักงานขาย
ดวยคำถาม
งายๆได 
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย  
. 
ประโยคถามตอบการ
ซื้อขาย 
 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการคิด สื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น  
-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

expensive/cheap. 
bag, dress, hat, shirt, 
shoe, skirt, sock, t-
shirt, etc. 

T: How much is this T-

shirt?  

Ss: It’s 300 baht. 

T: T-shirt is 300 baht. 

Ss:That’s expensive! 

 

5. พูดคุยเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและ

ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหาร

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 

ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 

Vocabularies:       
apple, banana, bread, 
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สั่งอาหารงายๆ 
สำหรับซื้อกลับ
บาน 

โปรดและสั่ง
อาหารงายๆ 
สำหรับซื้อกลับ
บานได 

-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

breakfast, cake, 
chicken, dinner, egg, 
fish, fruit, ice cream, 
lunch, mango, milk,   
 -Do you want some 
milk?  
  Yes, please.  
-I like ice cream . 
- I don’t like cake.  

6.พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำวัน  

พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ประจำวัน   

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมประ
วัน 
 

-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด  
-ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

-I go to school. Then 
I play with my 
friends. 
playing in the garden, 
riding a bicycle in the 
park, going to the 
beach, etc.   
:buy, color 
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-  วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ตัวชี้ว ัด 

CEFR (A1) 
ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 

1. แนะนำตัวเอง
งาย ๆ และการ
ทักทายเบื้องตน 

 
 

ทักทายและ
แนะนำตัวเอง
เบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเบื้องตน 

ฝกทักษะการพูดสื่อสาร 

สนทนาเพื่อขอและใหขอมูล
ของ ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการพูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  
เชน  Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening/I /How are 
you?/I’m fine. Thank 
you. And you?/ Hello,  
Good bye. Sorry 

- 

2. บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆ 

 บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่น
มาจากไหน 
และอธิบาย
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมือง
นั้นๆได 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

-ฝกทักษะการพูดสื่อสาร 

สนทนาเพื่อขอและใหขอมูล
ของ ตนเอง 

-ผูเรียนมีสมรรถนะการพูด 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-ฝกทักษะ การพูดแสดง 
ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
Where is 
he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
-What’s your address?  
My address is….. 
Where do you live?  
 I live in Chiangrai.  

My hometown 
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๓.พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขา 

พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
 อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขาได 
  
 

คำศัพทและ
ประโยครูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของคนใน
ครอบครัวและ
เพ่ือนรวมงาน 

การฝกเขียนประโยค และ
ระบ ุขอความใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใช ความเรียงเพื่อให
เกิดการเรียนรู ทักษะการ
เขียน 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

baby, brother, boy, girl, 
father  
(dad, daddy), 
grandmother, 
grandfather, mother 
(mum, mummy, mom, 
mommy), sister, etc.  
He is tall. 
She is pretty. 

 

- 

4.อธิบายการ
แตงตัวใน
ระดับพื้นฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ระดับพื้นฐาน
และสอบถาม
พนักงานขาย
ดวยคำถาม
งายๆได 
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย  
. 
ประโยคถามตอบการ
ซื้อขาย 
 

- ผูเรียนมีสมรรถนะดานการ
คิด สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ
เพื่อ แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น  
-ฝกเขียนแสดงความตองการ 
ความ ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การใหความ
ชวยเหลือตาม สถานการณที่
กำหนด 
-ฝกทักษะ การพูดแสดง 
ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

expensive/cheap. 
bag, dress, hat, shirt, 
shoe, skirt, sock, t-shirt, 
etc. 

T: How much is this T-

shirt?  

Ss: It’s 300 baht. 

T: T-shirt is 300 baht. 

Ss:That’s cheap! 

 

5. พูดคุยเกี ่ยวกับ
อาหารโปรดและ
สั่งอาหารงายๆ  

ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหาร

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

ผูเรียนสามารถ แสดงความ
ตองการ ขอความ ชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให 
ความชวยเหลือ และเขียน

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   

Vocabularies:       apple, 
banana, bread, breakfast, 
cake, chicken, dinner, 
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โปรดและสั่ง
อาหารงายๆ   

เพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูลได
อยางเหมาะสม 
-ฝกทักษะ การพูดแสดง 
ความคิดเห็น 

-  มนีิสัยรักการอานใฝรู
ใฝเรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

egg, fish, fruit, ice cream, 
lunch, mango, milk, 
orange, rice, water, 
sandwich, soup, etc 
 -Do you want some 
milk?  Yes, please.  
- I like ice cream . 
- I don’t like cake. 
- Can I have sandwich? 

 

6.พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำวัน  

พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ประจำวันได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมประ
วัน 
 

-ฝกเขียนแสดงความตองการ 
ความ ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การใหความ
ชวยเหลือตาม สถานการณที่
กำหนด  
-ผูเรียนพูด แสดงความ
ตองการ ขอความ ชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให 
ความชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูล
ไดอยางเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

-I go to school. Then I 
play with my friends. 
playing in the garden, 
riding a bicycle in the 
park, going to the beach, 
etc.   
: buy, color, cry, dance, 
drink, eat, go, go 
shopping, have, have a 
picnic, have a shower  
have breakfast have 
dinner, have lunch. 
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วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
ตัวชี้ว ัด 

CEFR (A1) 
ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
1. แนะนำตัวเองงาย 
ๆ และการทักทาย
เบื้องตน 
 
 

ทักทายและ
แนะนำตัวเอง
เบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเบื้องตน 

ฝกทักษะการพูดสื่อสาร 
สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการ
ทักทาย  เชน  
Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening/I /How are 
you?/I’m fine. Thank 
you. And you?/ Hello, 
I am…   

- 

2. บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และอธิบาย
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 

 บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

-ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 
ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
Where is 
he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
   
 
 

My hometown 
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3.พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของ
พวกเขา 

พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
 อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขาได 
  
 

คำศัพทและประโยค
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน 

การฝกเขียนประโยค 
และระบุ ขอความให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใช 
ความเรียงเพื่อใหเกิด
การเรียนรู ทักษะการ
เขียน 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 

baby, brother, boy, 
girl, father  
(dad, daddy),   (mum, 
mummy)  

 

- 

4.อธิบายการแตงตัว
ในระดับพื้นฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ระดับพ้ืนฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆได 
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย  
. 
ประโยคถามตอบการ
ซื้อขาย 
 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการคิด สื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น  
-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

bag, dress, hat, shirt, 
shoe, skirt, sock, t-
shirt, etc. 

T: How much is this T-

shirt?  

Ss: It’s 300 baht. 

   

 

5. พ ูดค ุยเก ี ่ยวกับ
อาหารโปรดและสั่ง
อาหารงายๆ สำหรับ
ซื้อกลับบาน 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและ
สั่งอาหารงายๆ 

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   

Vocabularies:       
apple, banana, bread, 
breakfast, cake, 
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สำหรับซื้อกลับ
บานได 

ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

chicken, dinner, egg, 
fish, fruit, ice cream,   
-I like ice cream and 
cake.  

 

6.พูดเก่ียวกับ
กิจกรรมประจำวัน 
สามารถนัดพบเพื่อน
และเพ่ือนรวมงาน  

พูดเก่ียวกับ
กิจกรรม
ประจำวัน 
สามารถนัดพบ
เพื่อนและเพื่อน
รวมงานได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมประ
วัน 
 

-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด  
-ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
 

-I go to school. Then 
I play with my 
friends. 
Playing in the garden, 
riding a bicycle in the 
park,   
 

 

7.อธิบายสภาพ
อากาศปจจุบันและ
แนะนำกิจกรรมที่

พูดเก่ียวกับสภาพ
อากาศปจจุบัน
และแนะนำ

คำศัพท และประโยค
เกี่ยวกับการบอก
สภาพอากาศ 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ

-ประโยค หรือขอความ 
เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 

สภาพอากาศและ
อุณหภูมิ 
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สอดคลองกับการ
พยากรณอากาศ 

กิจกรรมท่ี
สอดคลองกับการ
พยากรณอากาศ 

และใหขอมูลของ 
ตนเอง 

สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาวางและ 
นันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อขาย 
ลมฟา อากาศ การศึกษา
และอาชีพ การเดินทาง
ทองเที่ยว 

Weather and 
Temperatures 
hot ( ฮอท) = รอน 
droughty (เดรา'ที) = 
แลง 
sunny (ซัน'นี) = มีแดด
จา 
windy (วิน'ดี) = มีลม
แรง 
cloudy (เคลา'ดี) = มี
เมฆมาก 
rainy (เร'นี) = มีฝนตก 
cool (คูล) = เย็น 
cold (โคลด) = หนาว 
snowy (สโน'วี) = มีหิมะ
ตก 
damp (แดมพ) = ชื้น 
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วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

-  

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. แนะนำตัวเอง
งาย ๆ และการ
ทักทายเบื้องตน 

 
 

ทักทายและ
แนะนำตัวเอง
เบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเบื้องตน 

ฝกทักษะการพูดสื่อสาร 

สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการ
ทักทาย  เชน  
Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening/I /How are 
you?/I’m fine. Thank 
you. And you?  
Good bye. 

- 

2. บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆ 

 บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่น
มาจากไหน 
และอธิบาย
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมือง
นั้นๆได 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

-ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 

ตนเอง 

-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
Where is 
he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
Where do you live?  
 I live in Chiangrai.  
 

My hometown 
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๓.พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขา 

พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
 อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขาได 
  
 

คำศัพทและ
ประโยครูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของคนใน
ครอบครัวและ
เพ่ือนรวมงาน 

การฝกเขียนประโยค 
และระบ ุขอความให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใช 
ความเรียงเพื่อใหเกิด
การเรียนรู ทักษะการ
เขียน 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

baby, brother, sister,  
boy, girl, father  
(dad, daddy), 
grandmother, 
grandfather, mother 
(mum, mummy)  

 

- 

4.อธิบายการ
แตงตัวใน
ระดับพื้นฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ระดับพื้นฐาน
และสอบถาม
พนักงานขาย
ดวยคำถาม
งายๆได 
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย  
. 
ประโยคถามตอบการ
ซื้อขาย 
 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการคิด สื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น  
-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

expensive/cheap. 
bag, dress, hat, shirt, 
shoe, skirt, sock, t-shirt, 
etc. 

T: How much is this T-

shirt?  

Ss: It’s 300 baht. 

T: T-shirt is 300 baht. 

Ss:That’s expensive! 

 

5. พูดคุยเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและ

ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหาร

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 

ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 

Vocabularies:       
apple, banana, bread, 

 



152 
 

152 
 

สั่งอาหารงายๆ 
สำหรับซื้อกลับ
บาน 

โปรดและสั่ง
อาหารงายๆ 
สำหรับซื้อกลับ
บานได 

-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

breakfast, cake, 
chicken, dinner, egg, 
fish, fruit, ice cream, 
lunch, mango, milk,   
 -Do you want some 
milk?  
  Yes, please.  
-I like ice cream . 
- I don’t like cake.  

6.พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำวัน  

พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ประจำวัน   

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมประ
วัน 
 

-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด  
-ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การพูดสื่อสาร แสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

-I go to school. Then I 
play with my friends. 
playing in the garden, 
riding a bicycle in the 
park, going to the 
beach, etc.   
:buy, color 
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7.อธิบายสภาพ
อากาศปจจุบันและ
แนะนำกิจกรรมที่
สอดคลองกับการ
พยากรณอากาศ 

พูดเก่ียวกับสภาพ
อากาศปจจุบัน
และแนะนำ
กิจกรรมท่ี
สอดคลองกับการ
พยากรณอากาศ 

คำศัพท และประโยค
เกี่ยวกับการบอก
สภาพอากาศ 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 
ตนเอง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

สภาพอากาศและอุณหภูมิ 
Weather and 
Temperatures 
hot ( ฮอท) = รอน 
droughty (เดรา'ที) = แลง 
sunny (ซัน'นี) = มีแดดจา 
windy (วิน'ดี) = มีลมแรง 
cloudy (เคลา'ดี) = มีเมฆ
มาก 
rainy (เร'นี) = มีฝนตก 
cool (คูล) = เย็น 
cold (โคลด) = หนาว 
snowy (สโน'วี) = มีหิมะ
ตก 
damp (แดมพ) = ชื้น 

 

8. พูดคุยเรื่องทั่วไป
เกี่ยวกับสุขภาพและ
อธิบายอาการทั่วไป
แกแพทยได 

พูดคุยเร่ือง
เกี่ยวกับสุขภาพ
และอธิบาย
อาการทั่วไปแก
แพทยได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับสุขภาพและ
อาการทั่วไป 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร 
สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ 
ตนเอง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

- ภาษาที่ใชในการแสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือ 
What's the problem? / 
เปนอะไรหรือเปลา 
What are your 
symptoms? / คุณมี
อาการปวยยังไงบางคับ 
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How are you feeling 
today? / วันนี้รูสึกยังไง
บาง 
Are you feeling any 
better? / รูสึกดีขึ้นบาง
ไหม 
Do you have any 
allergies? / คุณแพอะไร
หรือเปลา 
How long have you 
been feeling like this? / 
รูสึกแบบนี้มานานแคไหน
แลว 
Do you have any 
medicine to take? / มี
ยากินหรือเปลา 

9. อธิบายที่ตั้งของ
บานและบอก
ทิศทางได 

บอกที่ตั้งของบาน
และบอกทิศทาง
ได 

ประโยคและสำนวน
การบอกทิศทาง 

-การศึกษาคำศัพท 
ขอมูล 
เกี่ยวกับสถานที่
สำคัญๆ ใน 
ทองถิ่น เลือกใช
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสนทนา 
เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ
และคำชี้แจงในการ
ทำอาหาร เครื่องดื่ม การ
ประดิษฐ การใชยา สลาก
ยา  
การบอกทิศทาง ปาย
ประกาศตางๆหรือการใช 
อุปกรณ 
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ประเพณีในทองถิ่น -Could you direct me 
to…? (คุณสามารถบอกทาง
ไป…ฉันหนอยไดม้ัย?) 
-Which way do I go to 
get to..? (ฉันจะไป…ทาง
ไหน?) 
-How do I get to…? (ฉัน
จะไปที่…ไดอยางไร?) 
-What’s the best way 
to..? (วธิีไหนที่ดีที่สุดในการ
ไป…?) 
-Where is…? (ที่….อยู
ตรงไหน?) 
-Excuse me, How can I 
go to…? (ขอโทษนะคะ ฉัน
จะไปที่…ไดอยางไร?) 
-Can you tell me the 
way to..? (ชวยบอกทาง
ไป…ไดไหมคะ?) 
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วิเคราะหผลการเรียนรู ตัวชี้ว ัด CEFR สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และสาระการเรียนรูทองถิ่น 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ตัวชี้ว ัด 

CEFR (A1) 
ผลการเรียนรู ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 

1. แนะนำตัวเอง
งาย ๆ และการ
ทักทายเบื้องตน 

 
 

ทักทายและ
แนะนำตัวเอง
เบื้องตนได 

การทักทายและการ
แนะนำตัวเบื้องตน 

ฝกทักษะการพูดสื่อสาร 

สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ ตนเอง 
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  
เชน  Hi/Hello/Good 
morning/Good 
afternoon/Good 
evening/I /How are 
you?/I’m fine. Thank 
you. And you?/ Hello,  
Good bye. Sorry 

- 

2. บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่นมา
จากไหน และ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมืองนั้นๆ 

 บอกขอมูลวา
ตัวเองและผูอื่น
มาจากไหน 
และอธิบาย
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมือง
นั้นๆได 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

-ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 

ตนเอง 

-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
Where is 
he/she/it 
from?  
-Where are 
you/we/they from? 
-What’s your address?  
My address is….. 
Where do you live?  
 I live in Chiangrai.  
 

My hometown 
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๓.พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขา 

พูดถึงครอบครัว
และเพ่ือนรวมงาน 
 อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของพวกเขาได 
  
 

คำศัพทและ
ประโยครูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของคนใน
ครอบครัวและ
เพ่ือนรวมงาน 

การฝกเขียนประโยค 
และระบ ุขอความให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใช 
ความเรียงเพื่อใหเกิด
การเรียนรู ทักษะการ
เขียน 
 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

baby, brother, boy, girl, 
father  
(dad, daddy), 
grandmother, 
grandfather, mother 
(mum, mummy, mom, 
mommy), sister, etc.  
He is tall. 
She is pretty. 

 

- 

4.อธิบายการ
แตงตัวใน
ระดับพื้นฐานและ
สอบถามพนักงาน
ขายดวยคำถาม
งายๆ 
 

สามารถอธิบาย
การแตงตัวใน
ระดับพื้นฐาน
และสอบถาม
พนักงานขาย
ดวยคำถาม
งายๆได 
 

คำศัพทเกี่ยวกับ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย  
. 
ประโยคถามตอบการ
ซื้อขาย 
 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการคิด สื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น  
-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

expensive/cheap. 
bag, dress, hat, shirt, 
shoe, skirt, sock, t-shirt, 
etc. 

T: How much is this T-

shirt?  

Ss: It’s 300 baht. 

T: T-shirt is 300 baht. 

Ss:That’s cheap! 
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5. พูดคุยเกี ่ยวกับ
อาหารโปรดและ
สั่งอาหารงายๆ  

ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหาร
โปรดและสั่ง
อาหารงายๆ   

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

ผูเรียนสามารถ แสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และเขียน
เพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูล
ไดอยางเหมาะสม 
-ฝกทักษะ การพูด
แสดง ความคิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
-  มนีิสัยรักการอานใฝรู
ใฝเรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

Vocabularies:       apple, 
banana, bread, breakfast, 
cake, chicken, dinner, 
egg, fish, fruit, ice cream, 
lunch, mango, milk, 
orange, rice, water, 
sandwich, soup, etc 
 -Do you want some 
milk?  Yes, please.  
- I like ice cream . 
- I don’t like cake. 
- Can I have sandwich? 

 

6.พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำวัน  

พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ประจำวันได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมประ
วัน 
 

-ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด  
-ผูเรียนพูด แสดงความ
ตองการ ขอความ 
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ และการ
เขียนเพื่อ แลกเปลี่ยน

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มนีิสัยรักการอานใฝรูใฝ
เรียน 
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

-I go to school. Then I 
play with my friends. 
playing in the garden, 
riding a bicycle in the 
park, going to the beach, 
etc.   
: buy, color, cry, dance, 
drink, eat, go, go 
shopping, have, have a 
picnic, have a shower  
have breakfast have 
dinner, have lunch. 
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ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 

7.อธิบายสภาพ
อากาศปจจุบันและ
แนะนำกิจกรรมที่
สอดคลองกับการ
พยากรณอากาศ 

พูดเก่ียวกับสภาพ
อากาศปจจุบัน
และแนะนำ
กิจกรรมท่ี
สอดคลองกับการ
พยากรณอากาศ 

คำศัพท และประโยค
เกี่ยวกับการบอก
สภาพอากาศ 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร สนทนาเพื่อขอ
และใหขอมูลของ 
ตนเอง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

สภาพอากาศและอุณหภูมิ 
Weather and 
Temperatures 
hot (ฮอท) = รอน 
droughty (เดรา'ที) = แลง 
sunny (ซัน'นี) = มีแดดจา 
windy (วิน'ดี) = มีลมแรง 
cloudy (เคลา'ดี) = มีเมฆ
มาก 
rainy (เร'นี) = มีฝนตก 
cool (คูล) = เย็น 
cold (โคลด) = หนาว 
snowy (สโน'วี) = มีหิมะตก 
damp (แดมพ) = ชื้น 

 

8. พูดคุยเรื่องทั่วไป
เกี่ยวกับสุขภาพและ
อธิบายอาการทั่วไป
แกแพทยได 

พูดคุยเร่ือง
เกี่ยวกับสุขภาพ
และอธิบาย
อาการทั่วไปแก
แพทยได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับสุขภาพและ
อาการทั่วไป 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร 
สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ 
ตนเอง 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

- ภาษาที่ใชในการแสดงความ
ตองการ ขอความ ชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ 
What's the problem? / 
เปนอะไรหรือเปลา 
What are your 
symptoms? / คุณมีอาการ
ปวยยังไงบางคับ 
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How are you feeling 
today? / วันนี้รูสึกยังไงบาง 
Are you feeling any 
better? / รูสึกดีขึ้นบางไหม 
Do you have any 
allergies? / คุณแพอะไร
หรือเปลา 
How long have you 
been feeling like this? / 
รูสึกแบบนี้มานานแคไหนแลว 
Do you have any 
medicine to take? / มียา
กินหรือเปลา 

9. อธิบายที่ตั้งของ
บานและบอก
ทิศทางได 

บอกที่ตั้งของบาน
และบอกทิศทาง
ได 

ประโยคและสำนวน
การบอกทิศทาง 

-การศึกษาคำศัพท 
ขอมูล 
เกี่ยวกับสถานที่
สำคัญๆ ใน 
ทองถิ่น เลือกใช
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสนทนา 
เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในทองถิ่น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ
และคำชี้แจงในการทำอาหาร 
เครื่องดื่ม การประดิษฐ การ
ใชยา สลากยา  
การบอกทิศทาง ปาย
ประกาศตางๆหรือการใช 
อุปกรณ 
-Could you direct me 
to…? (คุณสามารถบอกทาง
ไป…ฉันหนอยไดม้ัย?) 
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-Which way do I go to 
get to..? (ฉันจะไป…ทาง
ไหน?) 
-How do I get to…? (ฉัน
จะไปที่…ไดอยางไร?) 
-What’s the best way 
to..? (วธิีไหนที่ดีที่สุดในการ
ไป…?) 
-Where is…? (ที่….อยู
ตรงไหน?) 
-Excuse me, How can I 
go to…? (ขอโทษนะคะ ฉัน
จะไปที่…ไดอยางไร?) 
-Can you tell me the 
way to..? (ชวยบอกทางไป…
ไดไหมคะ?) 

10. พูดคุยเกี่ยวกับ
งานอดิเรกและความ
สนใจ สามารถ
วางแผนกิจกรรม
สนุกๆ กับเพื่อนหรือ
เพื่อนรวมงานได 

พูดเก่ียวกับงาน
อดิเรกและความ
สนใจ สามารถ
วางแผนกิจกรรม
สนุกๆ กับเพื่อน
หรือเพ่ือนรวมงาน
ได 

บอกเกี่ยวกับงาน
อดิเรกของตัวเอง 

- ฝกทักษะการพูด
สื่อสาร 
สนทนาเพื่อขอและให
ขอมูลของ 
ตนเอง  
-ผูเรียนมีสมรรถนะการ
พูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

-ประโยค หรือขอความ 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาวางและ 
นันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟา
อากาศ การศึกษาและอาชีพ 
การเดินทางทองเที่ยว 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
11. สามารถติดตอ
เรื่องพ้ืนฐานที่
โรงแรม รวมถึงการ
เช็คอินและเช็คเอาท 

ติดตอเรื่อง
พื้นฐานที่โรงแรม 
รวมถึงการเช็คอิน
และเช็คเอาท 

ติดตอเขาพักโรงแรม 
เชคอิน และเชคเอาท 

- ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการคิด  
สื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อ  
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

ภาษาขั้นสูงที่ใชในการแสดง
ความตองการ ขอความ 
ชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ 
ตามสถานการณได 

 

12. อธิบาย
ผลิตภัณฑทั่วไป 
สามารถซื้อสิ่งของใน
ระดับพ้ืนฐานและ
สงคืนสินคาที่
เสียหายคืนได 

ซื้อสิ่งของใน
ระดับพ้ืนฐานและ
สงคืนสินคาที่
เสียหายคืนได 

ซื้อสินคาและคืน
สินคาเมื่อเสียหาย 

ฝกเขียนแสดงความ
ตองการ ความ 
ชวยเหลือ เขียนตอบ
รับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือตาม 
สถานการณที่กำหนด 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได 
- มีวินัย  
- มุงม่ันในการทำงาน   
- มีความเชื่อมั่น กลา
แสดงออก 
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา 

-คำศัพท สำนวน ประโยค 
และขอความที่ใชในการขอ
และใหขอมูล 
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คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายราย 
 
รหัสวิชา 11101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                       กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                      เวลา 160 ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆที่ฟง ระบุตัวอักษรและเสียงอานออกเสียงและสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการ 

อาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำที่ฟง ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกลตัว พูดโตตอบดวย 

คำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่งงาย ๆ ตามแบบที่สั่ง บอกความตองการงาย 

ๆ ของ ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่อง ใกลตัว พูดและทำทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับ

เทศกาลสำคัญของ เจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและ

เสียงตัวอักษรของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ฟงพูดใน

สถานการณงาย ๆ ที่ เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี ่ยวของใกลตัวเห็น

ประโยชนในการเรียน ภาษาตางประเทศ 

โดยใชกระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง ฟง/พูด ถามตอบ และสนทนา 

โตตอบ เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ 

วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรูและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  

มีเจตคติที่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื่อนำความรูไปใชประโยชนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกระบวนการแสวงหาความรู และ

เชื่อมโยงความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง 

รหัสตัวชี้ว ัด 
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 ตัวชี้ว ัด  
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คำอธิบายราย 
 

รหัสวิชา 12101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                       กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                      เวลา 160 ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองงายๆที่ฟง ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงคำ สะกดคำและอาน

ประโยคงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคที่ฟง ตอบ

คำถามจากการฟงประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆที่มีภาพประกอบ พูดโตตอบดวย คำสั้น ๆ งาย ๆ ในการ

สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่งและคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการงาย ๆ ของ

ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกลตัว พูดและทำทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ

ของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร

ของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ฟงพูดในสถานการณ

งาย ๆ ที่ เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัวเห็นประโยชนในการ

เรียน ภาษาตางประเทศ 

โดยใชกระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง ฟง/พูด ถามตอบ และสนทนา 

โตตอบ เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ 

วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรูและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  

มีเจตคติที่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื่อนำความรูไปใชประโยชนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกระบวนการแสวงหาความรู และ

เชื่อมโยงความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง 

รหัสตัวชี้ว ัด 
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 ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายราย 
 
รหัสวิชา อ13101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                        กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                                  เวลา  160 ชั่วโมง/ป 

 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอรองที่ฟงหรืออาน อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยคและบทพูด
เขา จังหวะงายๆถูกตองตามหลักการอาน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคำและ
ประโยคที่ฟง ตอบคำถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย พูดโตตอบคำสั้น ๆ งาย ๆ ใน
การสื่อสารระหวาง บุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่งและคำขอรองงายๆตามแบบที่ฟง บอกความตองการงายของ
ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอ และใหขอมูลใหงายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟง บอกความรูสึกของ
ตนเองเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัวหรือ กิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัวจัด
หมวดหมูคำตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ ตามแบบที่ฟงหรืออาน พูดและทำทาทางประกอบ ตาม
มารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคำศัพทงาย ๆ เกี่ยวของกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง 
และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวม กิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกตางของ
เสียง อักษร คำ กลุมคำ และประโยคงายๆของ ภาษาตางประเทศ บอกคำศัพทที่เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
ฟงพูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียนใช ภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว 

 โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตอง และการใชภาษาทาทาง
รูปแบบ พฤติกรรมการสื่อสารของเจาภาษา กระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง ฟง/พูด ถามตอบ และสนทนา
โตตอบ เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรูและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

 มีเจตคติที่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื่อนำความรูไปใชประโยชนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

อยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกระบวนการแสวงหาความรู และ 

เชื่อมโยงความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง 
 

รหัสตัวชี้ว ัด 
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 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ                  วิชาภาษาอังกฤษ                        รหัสวิชา  อ 14101                      

ชั้นประถมศึกษาปที่  4                                                                    เวลาเรียน     80   ชั่วโมง      

 ปฏิบัติตามและใชคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำขออนุญาต อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ 

ประโยค ขอความงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตอง  เลือกหรือระบุภาพหรือสัญลักษณหรือเครื่องหมายตรง

ตามความหมายของประโยคและขอความสั้น ๆ ที่ฟงหรืออาน ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บท

สนทนา และนิทานงาย ๆ พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

และครอบครัวเรื่อง พูดและทำทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอก

ความเหมือนหรือความแตกตาง ระหวางการออกเสียงประโยค การใชเครื่องหมาย วรรคตอน การลำดับคำตาม

โครงสรางของประโยค ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา  รวบรวมคำศัพท ขอมูล ที่เกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม จากเรื่องที่ฟงและอาน นำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน

ในการสื่อสารระหวางบุคคล การแสดงความตองการ ความรูสึก ความคิดเห็น การขอความชวยเหลือ ตอบรับ 

ปฏิเสธ และการใหความชวยเหลือ ตอบคำถามและเขารวมกิจกรรม เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และความ

เปนอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา 

 มีเจตคติที่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื่อนำความรูไปใชประโยชนในการสื่อสารในชวีิตประจำวัน

อยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกระบวนการแสวงหาความรู และ

เชื่อมโยงความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง 

ตัวชี้ว ัด  ต. 1.1        ป4/1     ป4/2      ป4/3       ป4/4  

 ต.1.2        ป4/1     ป4/2      ป4/3       ป4/4     ป4/5 

 ต.1.3        ป4/1     ป4/2      ป4/3        

 ต.2.1        ป4/1     ป4/2   ป4/3        

 ต.2.2        ป4/1     ป4/2       

 ต.3.1         ป4/1             

 ต.4.1         ป4/1             

 ต.4.2        ป4/1      

  

รวม  20  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ                  วิชาภาษาอังกฤษ                         รหัสวิชา  อ 15101                      

ชั้นประถมศึกษาปที่  5                                                                     เวลาเรียน     80   ชั่วโมง      

 ปฏิบัติตามและใชคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต ระบุภาพ วาดภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย 

เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตรงตามความหมายของขอความ เรื ่องสั้น บอกความเหมือนหรือความแตกตาง 

ระหวางการออกเสียงประโยค การใชเครื่องหมาย วรรคตอน การลำดับคำตามโครงสรางของประโยค สืบคน 

คนควา  รวบรวมคำศัพท ขอมูล ที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม จาก

เรื่องที่ฟงและอาน และนำเสนอดวยการพูดและการเขียนในการสื่อสารระหวางบุคคล การแสดงความตองการ 

ความรูสึก ความคิดเห็น การขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การใหความชวยเหลือ การขอและใหขอมูล

เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในหองเรียนและสถานศึกษา พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

โดยใชถอยคำ น้ำเสียง กริยาทาทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตาง ความสำคัญและเขารวมกิจกรรม เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และความเปนอยูงาย ๆ ของ

เจาของภาษา 

 มีเจตคติที่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื่อนำความรูไปใชประโยชนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกระบวนการแสวงหาความรู และ

เชื่อมโยงความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง 

ตัวชี้ว ัด 

 ต. 1.1        ป5/1     ป5/2      ป5/3       ป5/4  

 ต.1.2        ป5/1     ป5/2      ป5/3       ป5/4     ป5/5 

 ต.1.3        ป5/1     ป5/2      ป5/3        

 ต.2.1        ป5/1     ป5/2      ป5/3        

 ต.2.2        ป5/1    ป5/2       

 ต.3.1        ป5/1       

 ต.4.1        ป5/1       

 ต.4.2       ป5/1       

 รวม  20  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ                  วิชาภาษาอังกฤษ                         รหัสวิชา  อ 16101                      

ชั้นประถมศึกษาปที่  6                                                                     เวลาเรียน     80   ชั่วโมง      

ใชคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต ระบุภาพ วาดภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย เขียนภาพ 

แผนผัง แผนภูมิ  ตาราง ตรงตามความหมายของขอความ เรื่องสั้น บอกความเหมือนและความแตกตางของการ

ออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเคร ื ่องหมายวรรคตอน การลำดับคำตามโครงสรางประโยค ของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย  บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม จากเรื่องที่ฟงและอาน นำเสนอดวยการ

พูดและการเขียนโตตอบการสื่อสารระหวางบุคคล การแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ปฏิเสธการ

ชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นงาย ๆ เรื่องใกลตัว  ใชถอยคำ น้ำเสียง 

กิริยาอยางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  สืบคน คนควา  รวบรวมคำศัพท ขอมูล ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

รวมกิจกรรมและตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของสถานศึกษา 

และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ โดยใชถอยคำ น้ำเสียง กริยาทาทาง ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ฟงและอานหรือเขียนในสถานการณตาง ๆที่เกิดขึ้นในหองเรียน

และสถานศึกษา  

 มีเจตคติที่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื่อนำความรูไปใชประโยชนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกระบวนการแสวงหาความรู และ

เชื่อมโยงความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง 

ตัวชี้ว ัด  ต. 1.1        ป6/1     ป6/2      ป6/3       ป6/4 

 ต.1.2        ป6/1     ป6/2      ป6/3       ป6/4     ป6/5 

 ต.1.3        ป6/1     ป6/2      ป6/3        

 ต.2.1        ป6/1     ป6/2      ป6/3        

 ต.2.2        ป6/1    ป6/2       

 ต.3.1        ป6/1       

 ต.4.1        ป6/1       

 ต.4.2       ป6/1         รวม   20   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ21101-21102 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                       เวลา  60 ชั่วโมง 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆที่ฟงและอานอานออกเสียงขอความ 
นิทาน และบทรอยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกตองตาม หลักการอาน  เลือก/ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธ
กับสื่อที่ไมใชความเรียง(non-text information) ที่อาน  ระบุหัวขอเรื่อง (topic)ใจความสำคัญ (main idea) 
และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง   
กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณพูด
และเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ 
อยางเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่องที่ฟง หรืออานอยาง
เหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว  กิจกรรมตางๆ 
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ อยางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   
ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัวพูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แกนสาระ (theme) ที่ไดจากการวิเคราะห
เรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบใชภาษา  น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาบรรยาย เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณี ของเจาของ
ภาษาเขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกตางระหวาง
การ ออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และ การลำดับคำตามโครงสรางประโยค ของ 
ภาษาตางประเทศและภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลอง  วัน
สำคัญ และชีวิตความเปนอยู ของเจาของภาษา กับของไทย คนควา  รวบรวม และสรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื ่นจากแหลงเรียนรูและนำเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสาร ใน
สถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษาใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
คนควา ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอ และ ประกอบอาชีพ 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 
ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5  ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3    
ต 2.2 ม.2/1-2  ต 3.1 ม.2/1   ต 4.1 ม.2/1   ต 4.2 ม.2/1 
รวมทั้งหมด....20.... ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ22101-22102 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                       เวลา  60 ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบายงาย ๆ ที่ฟงและอานอานออกเสียง
ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอานระบุ/เขียนประโยคและขอความให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อานเลือก/ ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใช
ความเรียง (non-text information)ที่อานสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว และ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันอยางเหมาะสมใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายตาม
สถานการณพูดและเขียนแสดงความตองการและใหความชวยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ใน
สถานการณตางๆอยางเหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกก
รมและประสบการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ และขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แกน
สาระหัวขอเรื่อง (topic) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/ เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตางๆใกลตัว และประสบการณพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบพูด
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของ
สังคมพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แกนสาระหัวขอเรื ่อง (topic) ที ่ไดจากการวิเคราะหเรื ่อง/ขาว/ 
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตางๆใกลตัว และ
ประสบการณพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา/รวบรวม และสรุป
ความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร/ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่นเปนภาษาตางประเทศ 

 
รหัสตัวชี้ว ัด 
ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5  ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3    
ต 2.2 ม.2/1-2  ต 3.1 ม.2/1   ต 4.1 ม.2/1   ต 4.2 ม.2/1-2 

 
รวมทั้งหมด....21.... ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ23101-23102 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                      เวลา  60 ชั่วโมง   

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ
ขาวโฆษณาและบทรอยกรองสั้นๆถูกตองตามหลักการอาน ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให 
สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน เลือกระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน จากสื่อประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตางๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของ 
สังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคำขอรองใหคำแนะนำคำชี้แจงและคำอธิบายอยางเหมาะสม 
พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน 
สถานการณตางๆอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 
พูดเขียนและบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆที่อยูในความสนใจ 
ของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง ขาว เหตุการณ 
สถานการณ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและ 
เหตุการณพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม 
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนมธรรมเนียมและ 
ประเพณีของเจาของภาษาเขารวมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคตางๆและการลำดับคำตามโครงสรางประโยคของ 
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความ 
เปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนำไปใชอยางเหมาะสม คนควารวบรวมและสรุปขอมูล 
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและนำเสนอดวยการพูดและเขียน ใชภาษา 
สื ่อสารในสถานการณจร ิง สถานการณจำลองที ่เก ิดขึ ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคนคนควา รวบรวมและสรุปความรู ขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ 
จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร 
ของโรงเรียนชุมชนและทองถิ่นเปนภาษาตางประเทศ 
รหัสตัวชี้ว ัด 
ต 1.1 ม.3/1-4   ต 1.2 ม.3/1-5   1.3 ม.3/1-3   ต 2.1 ม.3/1-3    
ต 2.2 ม.3/1-2  ต 3.1 ม.3/1   ต 4.1 ม.3/1   ต 4.2 ม.3/1-2 
รวมทั้งหมด....21.... ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายราย (วิชาเพิ่มเติม) 
 
รหัสวิชา อ11201-อ16201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม      กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6                                                    เวลา  40 ชั่วโมง/ชั้นป 

ผูที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับ A1 จะสามารถเขาใจและโตตอบในสิ่งที่คุนเคยในชีวิตประจำวัน 
รวมถึงสามารถใชประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความตองการที่เปนรูปธรรมสามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น 
สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดสวนบุคคลได เชน สถานที่อยูอาศัย คนที่รูจัก และสิ่งของที่มี
สามารถโตตอบกับผูอื่นได ในกรณีท่ีผูอื่นพูดอยางชา ๆ ชัดเจน และพรอมท่ีจะชวยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู 
 1.แนะนำตัวเองงาย ๆ และการทักทายเบื้องตน 
 2.บอกขอมูลวาตัวเองและผูอื่นมาจากไหน และอธิบายขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 
 3. สามารถใหขอมูลสวนตัวเบื้องตน เกี่ยวกับตนเองโดยใชคำ และวลีที่สั้นและงาย หรือใชประโยค
 พื้นฐานได 
 4. อธิบายการแตงตัวในระดับพื้นฐานและสอบถามพนักงานขายดวยคำถามงายๆ 
 5.พูดคุยเกี่ยวกับอาหารโปรดและสั่งอาหารงายๆ สำหรับซื้อกลับบาน 
 6.พูดเก่ียวกับกิจกรรมประจำวัน สามารถนัดพบเพื่อนและเพื่อนรวมงานได 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายราย (วิชาเพิ่มเติม) 
 
รหัสวิชา อ21201-อ23201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม      กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3                                                    เวลา  40 ชั่วโมง/ชั้นป 

ผูที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับ A1 จะสามารถเขาใจและโตตอบในสิ่งที่คุนเคยในชีวิตประจำวัน 
รวมถึงสามารถใชประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความตองการที่เปนรูปธรรมสามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น 
สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดสวนบุคคลได เชน สถานที่อยูอาศัย คนที่รูจัก และสิ่งของที่มี
สามารถโตตอบกับผูอื่นได ในกรณีท่ีผูอื่นพูดอยางชา ๆ ชัดเจน และพรอมท่ีจะชวยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู 
 1.แนะนำตัวเองงาย ๆ และการทักทายเบื้องตน 
 2.บอกขอมูลวาตัวเองและผูอื่นมาจากไหน และอธิบายขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 
 3. สามารถใหขอมูลสวนตัวเบื้องตน เกี่ยวกับตนเองโดยใชคำ และวลีที่สั้นและงาย หรือใชประโยค
 พื้นฐานได 
 4. อธิบายการแตงตัวในระดับพื้นฐานและสอบถามพนักงานขายดวยคำถามงายๆ 
 5. พูดคุยเกี่ยวกับอาหารโปรดและสั่งอาหารงายๆ สำหรับซื้อกลับบาน 
 6. พูดเก่ียวกบักิจกรรมประจำวัน สามารถนัดพบเพื่อนและเพื่อนรวมงานได 

7. อธิบายสภาพอากาศปจจุบันและแนะนำกิจกรรมที่สอดคลองกับการพยากรณอากาศ 
8. พูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและอธิบายอาการทั่วไปแกแพทยได 
9. อธิบายที่ตั้งของบานและบอกทิศทางได 
10.พูดคุยเกี่ยวกับงานอดเิรกและความสนใจ สามารถวางแผนกิจกรรมสนุกๆ กับเพ่ือนหรือเพ่ือน

รวมงานได 
11.สามารถติดตอเรื่องพื้นฐานที่โรงแรม รวมถึงการเช็คอินและเช็คเอาท 
12.อธิบายผลิตภัณฑทั่วไป สามารถซื้อสิ่งของในระดับพ้ืนฐานและสงคืนสินคาที่เสียหายคืนได 

 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู 
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โครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา อ11101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 160 ชั่วโมง 
                สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70 : 30 (ประถมศึกษา) 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 Hello English ต 1.1 ป.1/2, ป.1/4         
ต 1.2 ป.1/1, ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1   
ต 2.1 ป.1/1    
ต 2.2 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- การสะกดคำหลักการอาน

ออกเสียง ประโยคคำถามและ

คำตอบ 

- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 

กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ และ

ประโยค /ขอความที่ใชแนะนำ

ตนเอง  

- วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

เช น  การใช  ส ีหน  าท  าทาง

ประกอบการพูดขณะแนะนำ

ตนเอง การสัมผัสมือ การโบก

การเรียนรู ตัวอักษร A – Z 
เปนความรูพื้นฐานที่มีความ
จ ำ เ ป  น ใ น ก า ร เ ร ี ย น
ภาษาอังกฤษ อันจะเปนการ
นำไปสู การเรียนรู คำศัพท 
ประโยค รวมทั้งการเรียนรู
คำและประโยคที ่ใชในการ
ทักทาย แนะนำตัวเองและ
ผู อื ่นเมื ่อพบ และกลาวคำ
อำลา เม ื ่ อจากก ัน   เปน
วัฒนธรรมและมารยาทอันดี
งามที่ชวยสรางความสัมพันธ
ระหว างบ ุคคล พร อมทั้ ง
ม า ร ย า ท ส ั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
เปนการเรียนรูภาษาอังกฤษ

การพูดแนะนำตนเอง
บุคคลใกลตัว และ
เรื่องใกลตัว 

16 7 
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มือ การแสดงอาการตอบรับ

หรือปฏิเสธ    

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเองบุคคลใกลตัว และเรื ่อง

ใกลตัว 

เพื่อนำไปใชในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2 My school things ต 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1   
ต 2.2 ป.1/1  
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- การสะกดคำหลักการอาน

ออกเสียง ประโยคคำถามและ

คำตอบ 

- คำและประโยคที่ใชในการพูด

ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล

ใกลตัว และเรื ่องใกลตัว เชน  

บอกชื่อ อายุ รูปราง  สวนสูง  

การเรียนรูคำศัพทเกี ่ยวกับ
สิ่งตาง ๆ ในหองเรียน และ
โครงสรางประโยค What’s 
this?  It’s ….  ทำใหผู เรียน
สามารถพูด/เขียนถาม-ตอบ
ใหขอมูลเกี ่ยวกับสิ ่งตาง ๆ 
ในหองเรียนได ซึ ่งเปนการ
เร ียนรู ภาษาอ ังกฤษเพื่อ
น ำ ไ ป ใ ช  ส ื ่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการ
บอกจำนวนสิ ่งของตาง ๆ 
รวมทั ้ งการถามและตอบ
คำถามเกี่ยวกับจำนวน เปน
สิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
ที่เด็ก ๆ จะตองเรียนรู และ
ปฏิบัติได อีกทั้งสิ่งที่ปรากฏ
บนสิ่งของตาง ๆ สามารถทำ
ใหเรามองเห็นสิ่งของนั้น ๆ 

การพูดแนะนำสิ่งของ
ตางๆภายใน
หองเรียน 
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เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน ๑-๒๐  

สี  ขนาด   

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเองบุคคลใกลตัว และเรื ่อง

ใกลตัว 

- การใชภาษาในการฟง พูดใน

สถานการณงายๆที ่เกิดขึ ้นใน

หองเรียน   
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   

ได คือ สี สีมีหลายสี เชน สี
แดง  สีเหลือง สีเขียว เปน
ตน 

3 My Body ต 1.1 ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 
ต 1.2 ป.1/2 ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/1ป.1/2 
ต 2.2 ป.1/1  
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- การสะกดคำหลักการอาน

ออกเสียง ประโยคคำถามและ

คำตอบ 

การเรียนรูคำศัพทเกี ่ยวกับ
อ ว ั ย ว ะ บ น ใ บ ห น  า แ ล ะ
รางกาย การใช This/These 
เปนการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อนำไปใชในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน เด็กทุกคนมี
ส วนต าง ๆ ของร างกาย
เหมือนกัน ตางกันที ่ขนาด
ใหญ เล็ก ยาว สั้น อีกทั้งการ
พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

Mind-mapping 
รวบรวมคำศัพท 
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- คำและประโยคที่ใชในการพูด

ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล

ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 

- คำศัพทที ่เกี ่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   

เปนขอมูลสำคัญที่นำไปใชใน
การสนทนาในชีวิตประจำวัน 

4 My family ต 1.1 ป.1/2 ป.1/3 
ป.1/4 
ต 1.2 ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1  
ต 2.1 ป.1/1 ป.1/3 
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่อง

ใกลตัว 

- วัฒนธรรมของเจาของภาษา

และกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม 

การเรียนรูคำศัพทเกี ่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว  และ
ความร ู ส ึก ทำให ผ ู  เร ียน
สามารถพูดสนทนาที ่ใชใน
การกลาวทักทายและบอก
ความรูสึกของตนเอง  และ
พ ู ด แ น ะ น ำ ส ม า ช ิ ก ใ น
ครอบครัวของตนเองได ซึ่ง
เปนการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพ ื ่ อนำ ไป ใช  ส ื ่ อส า ร ใน
ชีวิตประจำวัน  

เขียนแผนภาพ 
Family tree 
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- คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- การใชภาษาในการฟง พูดใน

สถานการณงายๆที่เกิดข้ึนใน

หองเรียน   

5 My House ต 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ป.1/4 
ต 1.2 ป.1/1 ป.1/3 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/3  
ต 4.2 ป.1/1 

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 

- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที่ใชบอกความตองการ 

- คำและประโยคที่ใชในการพูด

ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล

ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 

- ก ิ จ ก ร รมท า งภ า ษ า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ 
และสิ่งแวดลอมรอบตัว และ
การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ส วนตาง ๆ ของบาน เปน
พ ื ้ น ฐ านด  า น ก า ร เ ร ี ย น
ภาษาอังกฤษและเปนการฝก
ทักษะการใชภาษาในการ
ส ื ่ อ ส า ร ให  ถ ู ก ต  อ ง และ
เหมาะสม และ เป  นการ
สงเสริมใหนักเรียนมีความรู
พื ้นฐานที ่สามารถนำไปใช
สื่อสารเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่
พบเห ็นในช ีว ิตประจำวัน 

รวมถึงเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับ
สัตวเลี้ยง กิริยาอาการตาง ๆ 
ข อ ง ส ั ต ว   ก า ร ใ ช   can
ประกอบประโยค ทำให
ผู เรียนสามารถพูดใหขอมูล

Pop-up บานของ
ตนเอง 

16 7 



181 
 

181 
 

- การใชภาษาตางประเทศใน

การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ

ใกลตัว 

เก ี ่ ยวก ับส ัตว  เล ี ้ ยง และ
ความสามารถงายๆ ของสัตว
ได     

6 Food and Drinks ต 1.1 ป.1/2 ป.1/3 
ป.1/4 
ต 1.2 ป.1/3 ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/3  
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 

- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชบอกความตองการ และที่
ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 
- คำและประโยคที่ใชในการพูด
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงายๆที่เกิดข้ึนใน
หองเรียน   

การพ ัฒนาท ักษะการใช
ภ า ษ า เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
เก ี ่ ยวก ับว ัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารและ การ
รับประทานอาหารที ่ด ีตอ
สุขภาพ โดยใชคำศัพทและ
โครงสรางทางภาษางาย ๆ 
และส ื ่ อคว ามหมาย  จะ
นำไปสูการพัฒนาทักษะเพื่อ
การสื ่อสารในระดับสูงขึ้น
ต  อ ไปส ำห ร ั บน ั ก เ ร ี ย น 
รวมทั้งสามารถนำไปสื่อสาร 
ไดจริงในชีวิตประจำวัน 
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- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

7 Festivals ต 1.2 ป.1/3 
ต 2.1 ป.1/2 ป.1/3 
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 

- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชบอกความตองการ 
- คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจาของภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

การเรียนรูเกี่ยวกับวันสำคัญ
แ ล ะ เ ท ศ ก า ล  ร ว ม ถึ ง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ทำให ผ ู  เร ียนสามารถเขา
ใ จ ค ว า ม แ ต ก ต  า ง ข อ ง
เทศกาลของต างประเทศ
และประเทศไทย อีกทั ้งได
เรียนรู ภาษาไดอยางลึกซึ้ง
มากขึ้น และนำไปใชไดอยาง
เหมาะสม   

แผนพับเทศกาล
ตางๆ 
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8 My Free Time ต 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ป.1/4 
ต 1.2 ป.1/1 ป.1/3 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/3 
ต 3.1 ป.1/1  
ต 4.1 ป.1/1 

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

การพ ัฒนาท ักษะการใช
ภ า ษ า เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร
เกี ่ยวกับการทำกิจกรรมใน
สนามเด็กเล น งานอดิเรก 
กิจกรรมยามวาง ดนตรี กีฬา
และความสามารถในการ
เลนกีฬา โดยใชคำศัพทและ

การพูดสนทนา
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ตนเองชอบ 
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ต 4.2 ป.1/1 - คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชบอกความตองการ 
- คำและประโยคที่ใชในการพูด
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

โครงสรางทางภาษางาย ๆ 
เขาใจได และสื่อความหมาย 
จะนำไปสูการพัฒนาทักษะ
เพื ่อการสื ่อสารในระดับที่
สูงขึ้นตอไปสำหรับนักเรียน 
รวมท ั ้ งสามารถนำไปใช
ส ื ่ อ ส า ร ไ ด  จ ร ิ ง ใ น
ชีวิตประจำวัน  

 

9 I am six ต 1.1 ป.1/1 ป.1/2 
ป.1/4  
ต 1.2 ป.1/1 ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1  

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

การเรียนรูเรื่องวันชวยบอก
ระยะเวลาท ี ่ผ านไป จาก
สัปดาหเปนเดือนและป อายุ
จ ะ ช  ว ย ก ำ ห น ด ก า ร

การดวันเกิด 16 7 
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ต 2.1 ป.1/1 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 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 
- คำและประโยคที่ใชในการพูด
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
- วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- ตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

เจร ิญเต ิบโตของคน ส ัตว  
ตนไม เมื ่อครบรอบวันเกิด
ของแตละคนยอมแสดงถึง
การเติบโตที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ป 
สามารถนำไปใชสื ่อสารได
จริงในชีวิตประจำวันได 
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10 What’s this?/ 
What’s that? 

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

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
- คำและประโยคที่ใชในการพูด
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
- วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
- - กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- ตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   

การเรียนรูการใช This/That 
เม ื ่ อน ัก เร ี ยนม ีข  อส งสั ย
หรือไมแนใจเกิดขึ้นตอสิ ่งที่
ต องการทราบ น ักเร ียน
สามารถใชคำถามไดถูกตอง
ตามกาลเทศะและสามารถ
นำไปใช ส ื ่อสารได จร ิงใน
ชีวิตประจำวันได 

การพูเกี่ยวกับการใช 
This/That 
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- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

                                            รวม    160 100 

คะแนนปลายป (ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ     30 

ภาระงาน/การปฏิบัต ิ     70 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา อ11101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 160 ชั่วโมง 
                สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70 : 30 (ประถมศึกษา) 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

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

- คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน 
- ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและ
สระ การสะกดคำ และ 

-คำ กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว 

(simple sentence) แ ล ะ

ความหมาย เกี ่ยวกับตนเอง 

ค ร อ บ ค ร ั ว  โ ร ง เ ร ี ย น 

สิ่งแวดลอมใกลตัว  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเอง 

- ก ิ จ ก ร รมท า งภ า ษ า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

การรูและเขาใจความหมาย

ของคำศัพทและโครงสราง
ภาษาที่เกี่ยวกับสีและรูปทรง 

จ ำ น ว น น ั บ    1-10 ซึ่ ง

เกี ่ยวของกับกลุ มสาระการ
เร ียนร ู อ ื ่น ประโยคคำสั่ ง 

ชวยใหเขาใจเรื ่องที่ฟงและ

อาน พูดสื่อสารเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล ต ั ว  ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ตของคน

ตะวันตก บอกความตองการ 

ปฏิบัติตามคำสั่ง รวมทั้งเขา
รวมกิจกรรมทางภาษา 
 

ชิ้นงาน A sport of 
my country 
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- คำศัพทที ่เกี ่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- การใชภาษาในการฟง/พูดใน

สถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน 

- การใชภาษาตางประเทศใน

การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ

ใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   
2 It’s a School 

Day! 
ต 1.1 ป.2/1, ป.2/2,  
ป.2/3, ป.2/4         
ต 1.2 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 

- คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน 
- ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและ
สระ การสะกดคำ และ 

- คำ กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว 

(simple sentence) แ ล ะ

ความหมาย เกี ่ยวกับตนเอง 

ค ร อ บ ค ร ั ว  โ ร ง เ ร ี ย น 

สิ่งแวดลอมใกลตัว  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเอง 

ก า ร เ ร ี ย น ร ู  แ ล ะ เ ข  า ใ จ

ความหมายของคำศัพทและ

โครงสรางภาษาที ่เกี ่ยวกับ
ตัวเลข ประโยคคำสั่ง  

พูดแนะนำตนเอง ชวยใหพูด

และสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใกล
ต ั ว ได  อย  า งถ ู กต  อ งและ

เหมาะสม 
 

ชิ้นงาน In my 
schoolbag และการ
นำเสนอหนาชั้นเรียน 
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- วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

- คำศ ัพท  เก ี ่ ยวก ับเทศกาล

สำคัญของเจาของภาษา 

- ก ิ จ ก ร รมท า งภ า ษ า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

- ตัวอักษรและเสียงตัวอักษร

ของภาษาต างประเทศและ

ภาษาไทย 

- คำศัพทที ่เกี ่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- การใชภาษาในการฟง/พูดใน

สถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน 
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   

3 Special Days ต 1.1 ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4        
ต 1.2 ป.2/1, ป.2/4 
ต 1.3 ป.2/1   
ต 2.1 ป.2/1, ป.2/2, 
ป.2/3    
ต 3.1 ป.2/1 
ต 4.1 ป.2/1 

- ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและ
สระ การสะกดคำ และ 

- คำ กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว 

(simple sentence) แ ล ะ

ความหมาย เกี ่ยวกับตนเอง 

การเรียนรูคำศัพทเกี ่ยวกับ

ครอบคร ัวและโครงสร าง

ภ า ษ า ก า ร พ ู ด แ น ะ น ำ
ครอบครัว การพูดอวยพร          

วันเกิด และการเรียนรูขอมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับวันเด็กของ

ชิ้นงาน Presents 
for my family และ
การนำเสนอหนาชั้น
เรียน 
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ต 4.2 ป.2/1 ค ร อ บ ค ร ั ว  โ ร ง เ ร ี ย น 

สิ่งแวดลอมใกลตัว  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ และ
ประโยค/ขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเอง 

- ก ิ จ ก ร รมท า งภ า ษ า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

- คำศัพทที ่เกี ่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- การใชภาษาในการฟง/พูดใน

สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน 
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   

แ ต  ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก ลุ ม

ประเทศอาเซียน ชวยใหพูด

และเขียนสื ่อสารเกี ่ยวกับ
เรื ่องใกลตัวไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 
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4 Yummy 0r Yuk? ต 1.1 ป.2/1, ป.2/2,  
ป.2/3, ป.2/4         
ต 1.2 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 

- คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน 
- ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและ
สระ การสะกดคำ และ 

- คำ กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว 

(simple sentence) แ ล ะ

ความหมาย เกี ่ยวกับตนเอง 

ค ร อ บ ค ร ั ว  โ ร ง เ ร ี ย น 

สิ่งแวดลอมใกลตัว  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ 
- คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน 
- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชบอกความตองการ 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเอง 

- ก ิ จ ก ร รมท า งภ า ษ า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

- คำศัพทที ่เกี ่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

ก า ร เ ร ี ย น ร ู  แ ล ะ เ ข  า ใ จ

ความหมายของคำศ ัพท

เกี ่ยวกับอาหารและผักและ
ผลไมตาง ๆ ชวยใหอานเนื้อ

เรื่องไดเขาใจมากยิ่งขึ้น การ

รู โครงสรางทางภาษา และ
ประโยคถาม-ตอบเกี ่ยวกับ

อาหารที ่ชอบและไม ชอบ 

และเกี ่ยวกับผักและผลไม
ต าง ๆ โดยการถามแบบ 

Yes/No question ก า ร

เข าใจการไปป กน ิก การ
เรียนรู อาหารที ่เปนที ่น ิยม

ในสหราชอาณาจักร และ

การเร ียนร ู ข อม ูลพื ้นฐาน
เกี ่ยวกับอาหารประจำชาติ

ในกลุมประเทศอาเซียน ชวย

ให พ ูดส ื ่อสาร ขอและให
ข อม ูลเก ี ่ยวก ับสาระการ

เรียนรูอื่น และเขียนเกี่ยวกับ

เรื ่องใกลตัวไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

เมนูอาหาร 16 7 
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- การใชภาษาในการฟง/พูดใน

สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน 
- การใชภาษาตางประเทศใน

การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ

ใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   

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

- คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน 
- ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและ
สระ การสะกดคำ และ 

-คำ กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว 

(simple sentence) แ ล ะ

ความหมาย เกี ่ยวกับตนเอง 

ค ร อ บ ค ร ั ว  โ ร ง เ ร ี ย น 

สิ่งแวดลอมใกลตัว  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ 

- คำสั ่งและคำขอรองที ่ใช ใน

หองเรียน 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเอง 

การรูและเขาใจความหมาย
ของคำศัพทเกี่ยวกับเสื ้อผา 
โครงสรางภาษา ประโยค
ถาม-ตอบเกี ่ยวกับเส ื ้อผา
และสิ ่งที ่มี การฟงและพูด
บทสนทนาสั ้น ๆ ช วยให
เชื ่อมโยงความสัมพันธของ
ภาพกับคำ/กล ุ มคำ การ
เร ียนรู  เก ี ่ยวกับชุดประจำ
ช า ต ิ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สกอตแลนด และในกลุ ม
ประเทศอาเซ ียน ช วยให
สนทนา เขาใจเรื ่องที ่อาน 
รวมทั ้งเปนพื ้นฐานในการ
สืบคน รวบรวมขอมูล และ
ช วยให พ ูด/เข ียนส ื ่อสาร
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเจาของ
ภ า ษ า  แ ล ะ ส ื ่ อ ส า ร ใ น

ชิ้นงานตุกตา
กระดาษ และการ
นำเสนอหนาชั้นเรียน 
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- ก ิ จ ก ร รมท า งภ า ษ า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

- คำศัพทที ่เกี ่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- การใชภาษาในการฟง/พูดใน

สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน 

- การใชภาษาตางประเทศใน

การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ

ใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   

ช ี ว ิ ตประจำว ันได อย  าง
ถูกตองและเหมาะสม 

 

6 Lovely Weather ต 1.1 ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4        
ต 1.2 ป.2/4 
ต 1.3 ป.2/1   
ต 2.1 ป.2/1, ป.2/2, 
ป.2/3    
ต 3.1 ป.2/1 
ต 4.1 ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1 

- ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและ
สระ การสะกดคำ และ 

- คำ กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว 

(simple sentence) แ ล ะ

ความหมาย เกี ่ยวกับตนเอง 

ค ร อ บ ค ร ั ว  โ ร ง เ ร ี ย น 

สิ่งแวดลอมใกลตัว  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ 

- คำศัพท สำนวน และประโยค

ที ่ใชขอและใหขอมูลเกี ่ยวกับ

ตนเอง 

การรู และเขาใจโครงสราง
ภาษา และความหมายของ
คำศ ัพท  เ ก ี ่ ย วก ั บสภาพ
อากาศ และฤด ูกาลของ
ประเทศตาง ๆ  ชวยใหเขาใจ
เร ื ่องท ี ่อ  าน รวมท ั ้ ง เปน
พ ื ้ น ฐ า น ใ น ก า ร ส ื บ ค น 
รวบรวมขอมูล และชวยให
พูด/เขียนสื่อสารเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของเจาของภาษา การ
ออกเสียงพยัญชนะตน เสียง 
/s/ และ /ʃ/ การฟงและพูด      
บทสนทนาสั ้น ๆ เปนการ

Mind-mapping 
สภาพอากาศ 
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- ก ิ จ ก ร รมท า งภ า ษ า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

- คำศัพทที ่เกี ่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- การใชภาษาในการฟง/พูดใน

สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน 
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว จากสื่อตาง ๆ   

เรียนรูภาษาอังกฤษชวยให
ส น ท น า  ส ื ่ อ ส า ร  ใ น
ช ี ว ิ ตประจำว ัน ได  อย  า ง
ถูกตองและเหมาะสม 

7 Festivals ต 1.2 ป.2/3 
ต 2.1 ป.2/2 ป.2/3 
ต 3.1 ป.2/1 
ต 4.1 ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1 

- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชบอกความตองการ 
- คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจาของภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

การเรียนรูเกี่ยวกับวันสำคัญ
แ ล ะ เ ท ศ ก า ล  ร ว ม ถึ ง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ทำให ผ ู  เร ียนสามารถเขา
ใ จ ค ว า ม แ ต ก ต  า ง ข อ ง
เทศกาลของต างประเทศ
และประเทศไทย อีกทั ้งได
เรียนรู ภาษาไดอยางลึกซึ้ง
มากขึ้น และนำไปใชไดอยาง
เหมาะสม   

แผนพับเทศกาล
ตางๆ 
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8 My Free Time ต 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 
ป.2/4 
ต 1.2 ป.2/1 ป.2/3 
ต 1.3 ป.2/1 
ต 2.1 ป.2/3 
ต 3.1 ป.2/1  
ต 4.1 ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1 

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชบอกความตองการ 
- คำและประโยคที่ใชในการพูด
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

การพ ัฒนาท ักษะการใช
ภ า ษ า เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร
เกี ่ยวกับการทำกิจกรรมใน
สนามเด็กเล น งานอดิเรก 
กิจกรรมยามวาง ดนตรี กีฬา
และความสามารถในการ
เลนกีฬา โดยใชคำศัพทและ
โครงสรางทางภาษางาย ๆ 
เขาใจได และสื่อความหมาย 
จะนำไปสูการพัฒนาทักษะ
เพื ่อการสื ่อสารในระดับที่
สูงขึ้นตอไปสำหรับนักเรียน 
รวมท ั ้ งสามารถนำไปใช
ส ื ่ อ ส า ร ไ ด  จ ร ิ ง ใ น
ชีวิตประจำวัน  

 

การพูดสนทนา
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ตนเองชอบ 
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9 Where are you 
from? 

ต 1.1 ป.2/2, ป.2/4  
ต 1.2 ป.2/1 ป.2/4 
ต 1.3 ป.2/1  
ต 2.1 ป.2/1 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 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
- คำศัพท สำนวน และประโยค
ที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 
- คำและประโยคที่ใชในการพูด
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
- วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
- กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- ตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   

การเรียนรู เรื ่องธงชาติของ
ประเทศต างๆในอาเซ ียน 
สามารถสนทนาถาม ตอบ 
เกี่ยวกับประเทศที่บุคคลอื่น
เด ินทางมา และใหข อมูล
เกี่ยวกับประเทศตนเอง อีก
ทั้งสามารถนำไปใชสื่อสารได
จริงในชีวิตประจำวันได 
 

การพูดสนทนา
เกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน 
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- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 

10 What’s this?/ 
What’s that? 

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

- คำสั่งที่ใชในหองเรียน 

-  ต ั วอ ักษร ( letter names) 

เสียงตัวอักษรและสระ (letter 

sounds)   

- คำ กลุมคำ และความหมาย 

เก ี ่ยวก ับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 

- บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
- คำและประโยคที่ใชในการพูด
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
- วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
- - กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 
- ตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
- คำศัพททีเ่กี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 

การเรียนรูการใช This/That 
เม ื ่ อน ัก เร ี ยนม ีข  อส งสั ย
หรือไมแนใจเกิดขึ้นตอสิ ่งที่
ต องการทราบ น ักเร ียน
สามารถใชคำถามไดถูกตอง
ตามกาลเทศะและสามารถ
นำไปใช ส ื ่อสารได จร ิงใน
ชีวิตประจำวันได 

การพูเกี่ยวกับการใช 
This/That 
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- การใชภาษาในการฟง พูดใน
สถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน   
- การใชภาษาตางประเทศใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 
 

                                            รวม    160 100 

คะแนนปลายป (ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ     30 

ภาระงาน/การปฏิบัต ิ     70 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ 13101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 160 ชั่วโมง/ป 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70/30 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 Hello Again! ต 1.1 ป. 3/2, ป.3/3 
ต 1.2 ป. 3/1, ป.3/4 
ต 4.1 ป. 3/1 

- คำ กลุ มคำ ประโยคเดี ่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกรม 
หลักการอานออกเสียง  
- กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว ส ัญล ักษณและ
ความหมายเก ี ่ ยวก ับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ  
-บทสนทนาที ่ ใช ในการท ักทาย กล าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 
- คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน 
 
 

การเรียนรู  เกี ่ยวกับคำศัพทและ
สำนวนภาษาเกี่ยวกับการทักทาย 
การแนะนำตัว ชวยใหสนทนา พูด
ส ื ่ อ ส า ร ได  อย  า ง ถ ู กต  อ งแล ะ
เหมาะสม 

- แผนพับคำศัพท
การทักทาย 

- การพูดสนทนา
การทักทาย 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

2 Back to 
School! 

ต 1.1 ป. 3/1-4 
ต 1.2 ป. 3/1, ป.3/2, 
ป.3/4 
ต 1.3 ป. 3/1     
ต 2.1 ป. 3/1, 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     

-คำสั่งและคำขอรองท่ีใชในหองเรียน  
-คำ กลุ มคำ ประโยคเดี ่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกร 
หลักการอานออกเสียง  
-กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว ส ัญล ักษณ และ
ความหมายเก ี ่ ยวก ับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ 
-ประ โ ยค  บทสนทนา  หร ื อน ิ ท านท ี ่ มี
ภาพประกอบประโยคคำถามและคำตอบ 
 - Yes/No Question / Wh-Question 
-บทสนทนาที ่ ใช ในการท ักทาย กล าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 
-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน 
-คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือน 
-คำและประโยคที ่ ใช ในการพูดให ข อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา   
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
 

การร ู คำศ ัพท ประโยค ช วยให
เขาใจเรื ่องที ่ฟ ง ชวยใหพูดและ
เขียนสื่อสาร พูดแนะนำตนเองและ
ผู อ ื ่น ประโยคคำส ั ่ งช วยให พูด
สื่อสารและปฏิบัติตามคำสั่ง พูดขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล ชวยให
พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม เขาใจเรื่องที่
อาน ชวยใหรูขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประเทศทางแถบตะวันตก ชวยให
พ ู ดขอและให  ข  อม ู ล เก ี ่ ย ว กับ
ประเทศดังกลาว เขาใจเรื่องที่อาน 
ชวยใหรูขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ทักทายของบุคคลในประเทศตาง ๆ 
ในอาเซียน ชวยใหใชภาษาในการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

-เขียนบรรยายและ
วาดภาพ All 
About me 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

   -ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ 
และประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

-คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น  
- การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน 
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
- การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ   
 

    

3 My Family ต 1.1 ป. 3/2-4   
ต 1.2 ป. 3/1, 4 
ต 1.3 ป. 3/1      
ต 2.1 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 

-คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกรม 
หลักการอานออกเสียง  
-กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ  
-ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบประโยคคำถามและคำตอบ 
 - Yes/No Question / Wh-Question 

การรู และเขาใจคำศัพทเกี ่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว คำแสดงความ
เปนเจาของ ประโยคแนะนำสมาชิก
ในครอบครัว และใชคำแสดงความ
เปนเจาของประกอบประโยค ชวย
ให  ใช ภาษาในการส ื ่ อสาร  ใน
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง อีก
ทั้งการเขาใจเรื ่องที่อาน ชวยใหรู
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศตาง 
ๆ และชวยใหพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศดังกลาวได 

- หุนมือกระดาษ 
-การพูดสนทนา
แนะนำสมาชิกใน
ครอบครัว 

16 7 

 



202 
 

202 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

 
 
 
 

  -บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง  

    

4 At Home ต 1.1 ป. 3/1-4   
ต 1.2 ป. 3/1-5 
ต 1.3 ป. 3/1-2     
ต 2.1 ป. 3/1-3     
ต 2.2 ป. 3/1     
ต 3.1 ป. 3/1 
ต 4.1 ป. 3/1     
ต 4.2 ป. 3/1 

- คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน  
-คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกร 
หลักการอานออกเสียง  
-กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ 
-ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบประโยคคำถามและคำตอบ 
 - Yes/No Question / Wh-Question 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง  
 

การเรียนรู คำเรียกสิ ่งของตาง ๆ 
คำศัพทเกี ่ยวกับหองตาง ๆ และ
ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับการบอก
สิ ่งตาง ๆ ที ่อยู ในหอง การบอก
ตำแหนงและคำศัพทของสิ่งตาง ๆ 
ในบาน เปนการเรียนรูพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร และการใชทักษะการ
ฟงและอานเพื ่อความเขาใจการ
เรียนรู ทางภาษาผานบทสนทนา 
และการแสดงบทบาทสมมติ การ
เรียนรูคำศัพท โครงสรางประโยค
จากเพลงที ่ร อง เปนการเร ียนรู
ภาษาเพื่อการสื ่อสาร รวมทั้งการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
เกี่ยวกับพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 
พระราชวังบัคกิงแฮม และการอาน 
 

- การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับการบอกสิ่ง
ตาง ๆ ที่อยูในหอง
และบอกตำแหนง
และคำศัพทของสิ่ง
ตาง ๆ ในบาน 
- สมุดคำศัพท 
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203 
 

203 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

   -คำสั่งและคำขอรองท่ีใชในหองเรียน 
-คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความ
ตองการ  
-คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือน  
-คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ 

เสียใจ ชอบไมชอบ   

- คำและประโยคที ่ใช ในการพูดให ข อมูล

เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 

- คำ กลุ มคำที ่มีความหมายเกี ่ยวกับบุคคล  

สัตว  และสิ่งของ  

 - มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง 
และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา          
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม                  
-ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ 
และประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย                                                         
-คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น  

บทอานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 
เปนการพัฒนาทักษะการอาน ทำ
ใหเกิดการเรียนรู เขาใจวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา และของชาติอื่น 
ๆ การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับสี
โทนตาง ๆ ชวยใหเขาใจและแยกสี
ตาง ๆ เปนการเรียนรู พื ้นฐานใน
การสื่อสาร 

   



204 
 

204 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

   -การใช ภาษาในการฟ งและพ ูด/อ านใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
-การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว จากสื่อตางๆ   
 

    

5 Happy 
Birthday! 

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

- คำ กลุ มคำ ประโยคเดี ่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกร 
หลักการอานออกเสียง 
- กลุ มคำ ประโยคเดี ่ยว ส ัญลักษณ และ
ความหมายเก ี ่ ยวก ับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ 
- ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ  
- Yes/No Question/- Wh-Question 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 
-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน 

 

การรู และเขาใจคำศัพท และพูด
ประโยคอวยพรว ันเก ิด ขณะให
สิ่งของผูอื่น เปนการเรียนรูพื้นฐาน
สำหรับการสื่อสารในชีวิตจริงอยาง
ถูกตอง อีกทั้งการเรียนรูการอวย
พรวันเกิดแบบชาวตะวันตก การจัด
งานวันเกิดในประเทศตาง ๆ ใน
อาเซียน เปนการเรียนรูพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร 

-การพูดสนทนา
เกี่ยวกับวันเกิด 
-การดอวยพร 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

   - คำและประโยคที ่ใช ในการพูดให ข อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
-คำศัพทเกี ่ยวกับเทศกาล /วันสำคัญ /งาน
ฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  
 -กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
-ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ 
และประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
-คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น  
-การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
-การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ   
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

6 Our Clothes
  

 

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

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน  
-คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกร 
หลักการอานออกเสียง 

-กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว ส ัญล ักษณ และ
ความหมายเก ี ่ ยวก ับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ 
-ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ  
- Yes/No Question/- Wh-Question 
-คำสั่งและคำขอรองท่ีใชในหองเรียน 
-คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชบอกความ
ตองการ 
-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือน 
-คำและประโยคที ่ ใช  ในการพูดให ข อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
-คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น  

การรู และเขาใจคำศัพทเกี ่ยวกับ
เสื้อผาและอาชีพตาง ๆ การเปลี่ยน
คำนามเอกพจนเปนพหูพจน แลว
พูดประกอบประโยคตามที่กำหนด 
เปนการเรียนรูพื้นฐานเพื่อใชในการ
สื่อสาร อีกทั้งการรูจักพูดประโยค
บรรยายการแตงกายของบ ุคคล 
การเข าใจเร ื ่องท ี ่อ านเก ี ่ยวกับ
ประเทศทางแถบตะวันตก และการ
เรียนรู เกี ่ยวกับการแตงกายของ
บุคคลในประเทศตาง ๆ ชวยใหใช
ภ าษา ในการส ื ่ อสาร ได  อ ย  า ง
เหมาะสม 

- แผนพับคำศัพท
เกี่ยวกับเสื้อผา 
-การพูดบรรยาย
การแตงกายของ
ตัวเอง 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

   -การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
-การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ   
 

    

7 Things I Can 
Do! 

ต 1.1 ป. 3/2-4   
ต 1.2 ป. 3/1, 4 
ต 1.3 ป. 3/1      
ต 2.1 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 

- คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง 
- กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ 
-ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ  
- Yes/No Question/- Wh-Question 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 
-คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน 
 

การรูและเขาใจเกี่ยวกับการใช can 
บอกความสามารถของตนเองและ
ผู อื ่น ประโยคถาม-ตอบเกี ่ยวกับ
ความสามารถของบุคคล รวมทั้ง
การเข าใจเร ื ่องท ี ่อ านเก ี ่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวทางแถบตะวันตก 
การละเลนตาง ๆ ของคนในกลุม
ประเทศอาเซียน เปนการเรียนรู
พื้นฐานเพื่อใชในการสื่อสาร 
 

-การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกบั
ความสามารถของ
บุคคล 
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208 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

   -คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
-ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ 
และประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
-คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น 
-การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
-การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ   
 

    

8 
 
 
 
 
 
 

Yummy 
food 

ต 1.1  ป.3/1-4 
ต 1.2 ป.3/1 ,2 ,4     
ต 1.3 ป.3/1 ,2  
ต 2.1 ป.3/1 -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 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน  
-คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกร 
หลักการอานออกเสียง 

-กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว ส ัญล ักษณ และ
ความหมายเก ี ่ ยวก ับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ 
 

การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร 
รวมถึงการใช ประโยคเพื ่อบอก
ความตองการของตนเองเกี ่ยวกับ
อาหาร และประโยคในการถาม
และตอบเกี่ยวกับอาหารที่ตองการ 
เปนการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อ
นำไปใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน   

-การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหารที่
ตองการ 
-My favorite 
food 

16 7 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

   -ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ  
- Yes/No Question/- Wh-Question 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 
-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน 

-คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน 
-คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-คำ กลุมคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล  
สัตว  และสิ่งของ   
-มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
-คำศัพทเกี ่ยวกับเทศกาล /วันสำคัญ /งาน
ฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
-ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ 
และประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

   -คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น  
-การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
-การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ   
 

    

9 Play time ต 1.1  ป.3/1-4  
ต 1.2  ป.3/1 , 4 , 5  
ต 1.3   ป.3/1-2 
ต 2.1  ป.3/3 
ต 3.1  ป.3/1 
ต 4.1  ป.3/1 
ต 4.2  ป.3/1 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน  
-คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำการใชพจนานุกร 
หลักการอานออกเสียง 

-กล ุ มคำ ประโยคเด ี ่ยว ส ัญล ักษณ และ
ความหมายเก ี ่ ยวก ับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
และนันทนาการ 
-ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ  
- Yes/No Question/- Wh-Question 
 
 

การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับกิจกรรม
ที ่ทำในเวลาว าง รวมถึงการใช
ป ระ โ ยค ในการถามและตอบ
เกี ่ยวกับกิจกรรมที ่ผู อ ื ่นกำลังทำ 
เปนการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อ
นำไปใชในชีวิตประจำวัน 

- การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ทำในเวลาวาง 
-สมุดเลมเล็ก
กิจกรรมยามวาง 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

   -บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 
-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน 
-คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ 
เสียใจ ชอบไมชอบ   
-คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
-คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น  
-การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
-การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ  
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

10 Festival and 
important 
day                

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

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน  
-คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขาจังหวะ 
และการสะกดคำการใชพจนานุกร หลักการอาน
ออกเสียง 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน 

-คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน 
-คำและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว 
-มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา   
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
-ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ และ
ประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
-การใชภาษาในการฟงและพูด/อานในสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

การเรียนรูคำศัพทที่เกี่ยวของ
กับวันปใหม วันพอ และวัน
แม   ทำ ให  ผ ู  เ ร ี ยน เ ข  า ใ จ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
และปฏิบ ัต ิต ัวในว ันสำคัญ
ดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

-Mind mapping 
วันสำคัญตางๆ 
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                                            รวม    160 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

ภาระงาน/การปฏิบัต ิ     30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
  ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  รหัสวิชา  อ14101 จำนวน  80  ชั่วโมง สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
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ที ่

 
ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/ 

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน
รวบยอด 

เวลา
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

พิเศษ  
 Starter  

Welcome   

ต1.1ป.4/1 
ต1.1ป.4/2 
ต1.1ป.4/3 
ต1.2ป.4/1 
ต2.1ป.4/1 
ต2.1ป.4/3 
ต4.1ป.4/1 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และคำแนะนำใน
การเลนเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและ
เครื่องดื่ม  
-   คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./  
     Say it again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  

a/an…/ Don’t go over there.    etc. 

- คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ  บทพูดเขา
จังหวะ และการสะกดคำ การใชพจนานุกรม 

 

การทบทวนคำศัพทและ

โครงสรางจากระดับที่
ผานมา เปนการ

เสริมแรงใหเกิดความ

สนใจในการเรียนมากข้ึน 

-  พูดถาม-ตอบ
ขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเอง 
- พูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ 
วิชาและสถานที่ท่ี
เรียน 
   

2 5 

1 
 

The Way  
We Look!  

ต1.1ป.4/1 
ต1.1ป.4/2 
ต1.1ป.4/3 
ต1.1ป.4/4
ต1.2ป.4/2 
ต1.2ป.4/3 
ต1.2ป.4/4 
ต1.3ป.4/1   
ต2.1ป.4/3    
ต3.1ป.4/1  
 
ต 4.1 ป. 4/1   
ต4.2ป.4/1    

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และคำแนะนำใน
การเลนเกม การวาดภาพ  
-กลุมคำ ประโยคผสม ขอความ สญัลักษณ  
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
-ประโยคและขอความที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคล สตัว และเรื่องใกลตวั  เชน ชื่อ  อายุ  
รูปราง  สี  ขนาด รูปทรง สิ่งตางๆ จำนวน ๑-๑๐๐   
- คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและให

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน และ

ครอบครัว เชนWhat’s your name?       My 
name is… 

-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและให

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน และ
ครอบครัว เชน 

การรูและเขาใจเรื่องที่ได

ศึกษา คำศัพทสำนวน

และโครงสรางภาษา 
หลักวิธีการเขียน ชวยให

สนทนา เขียนโตตอบ 

พูด/เขียนสื่อสารเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอก 

เกี่ยวกับรางกาย  และ

สถานการณที่กำหนดได
อยางถูกตองและ

เหมาะสม 

1เขียน All About 
Me  
2วาด The Face  
3อานแผนปาย
กฎระเบียบในชั้น
เรียน 
4. พูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับสัตว
ประหลาด 
5.เติมคำศัพท
เกี่ยวกับสวนตางๆ 
ในรางกาย 

11 10 
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.What’s your name?       My name is…… 6.พูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับจำนวนของ
สิ่งตางๆ 

2 
 

Something 
to Eat 

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

 -ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้นๆ 
คำถามเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม 
-คำและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ 

เสียใจ ชอบ ไมชอบ รัก  ไมรัก  เชน  
/You/We/They like…/He/She likes… 

I/You/We/They love…/He/She loves… 

I/You/We/They don’t like/love/feel… 
He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…       etc. 
Structure: - Is there any cake? 
 Yes, there is.  
-Are there any chips? Yes, there are. 
- What can I get you? Can I have a pizza 
and some salad, please?  
 Thank you! 
-Are there any eggs? No, there aren’t. 
There’s some milk. 
  
 

การรูและเขาใจเรื่องที่ได

ศึกษา คำศัพทสำนวน
และโครงสรางภาษา 

หลักวิธีการเขียน ชวยให

สนทนา เขียนโตตอบ 
พูด/เขียนสื่อสารเกี่ยวกับ

อาหาร และสถานการณ

ที่กำหนดไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

1.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
อาหาร โดยใช
โครงสราง  
Are there/ 
Is there …?  
2.เขียนแผนผัง
ความคิดคำศัพท
คำนามนับไดและ
นับไมได 
3. ถาม-ตอบ 
เกี่ยวกับอาหารที่มี
และไมมีในตูเย็น 
4.พูดนำเสนอ ตอบ
รับ และปฏิเสธ
เกี่ยวกับอาหาร 
5.พูดสนทนางายๆ 
ในรานอาหาร
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6. เขียน บรรยาย
สิ่งของที่มีและไม มี
ในตูเย็นของตนเอง 
7. สำรวจ เกี่ยวกับ
อาหารที่ชื่นชอบ 
8. บอกBreakfast 
in Thailand 
9. บอกชื่อผลไม
ใน ภูมิภาคอาเซียน 
10. ทำโปสเตอร 
Food groups 

3 
 

What’ the 
weather 
like? 

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

 คำศัพทและขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ /
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษา เชน วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  วันวาเลน
ไทน  เครื่องแตงกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม  
 1) Language Features and Functions 

Vocabulary:  
(Weather) It’s sunny., It’s raining., It’s 
windy., It’s snowing.,It’s hot., It’s cold.;  
ออกเสียงคำที่ลงทายดวยเสียง /k/  
กับออกเสียงคำที่ขึ้นตนดวยเสียง /sk/,  
ออกเสียงรูปยอ (contractions),   ออก
เสียงคำที่ประกอบดวย -ee- 
-คำศัพทและขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ /
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของ

การรูและเขาใจเรื่องที่ได
ศึกษา คำศัพท สำนวน

และโครงสรางภาษา 

หลักวิธีการเขียน ชวยให
สนทนา เขียนโตตอบ 

พูด/เขียนสื่อสารเกี่ยวกับ

สภาพอากาศ และ 
สถานการณที่กำหนดได

อยางถูกตองและ 

เหมาะสม 

1.พูดขอและให
ขอมูลเกีย่วกับ
สภาพอากาศ  
2.ตอบคำถาม
What’s your 
family doing? 
3.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพอากาศและ
กิจกรรมท่ีทำ 
4.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่และ
กิจกรรมท่ีกำลังทำ 
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 ภาษา เชน  
วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  วันวาเลนไทน     

5.เขียนบรรยาย
สภาพอากาศและ
กิจกรรมท่ีกำลังทำ 
6 พูดนำเสนอ
เทศกาลในประเทศ
ของตนเอง 
7. ระบายสี Paint 
the weather 
 

4  
Hooray,  

It’s 
Saturday! 

ต1.1ป.4/1 
ต1.1ป.4/2 
ต1.1ป.4/3 
ต1.1ป.4/4
ต1.2ป.4/1 
ต1.2ป.4/2 
ต1.2ป.4/3 
ต1.2ป.4/4 
ต1.2ป.4/5   
ต1.3ป.4/1 
ต1.3ป.4/2 
ต2.2ป.4/1 
ต3.1ป.4/1 
ต 4.1ป.4/1 
ต 4.2ป.4/1 

ประโยคและขอความที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว และเรื่องใกลตัว  
เชน ชื่อ  อายุ  รูปราง  สี  ขนาด รูปทรง สิ่ง
ตางๆ จำนวน ๑-๑๐๐ วัน เดอืน ป ฤดูกาล  
1) Language Features and Function 

Structure: What does he do on 
Mondays? He visits his grandfather. 
Does he play football on Tuesdays? No, 
he doesn’t.  
He tidies his room on Tuesdays!  What 
time is it? It’s one o’clock. 
 It’s time for lunch!         
This is the time I go to school, it’s eight  
o’clock in the morning.             
Vocabulary: (Days of the week) 

การรูและเขาใจเรื่องที่ได
ศึกษา คำศัพทสำนวน
และโครงสรางภาษา 
ชวยใหสนทนา เขียน
โตตอบ พูด/เขียนสื่อสาร
เกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวัน และ
สถานการณที่กำหนดได
อยางถูกตองและ
เหมาะสม 

1.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวัน
ของเพื่อน        
 2.เลือกภาพตรง
ตามความหมาย
ของประโยคและ
ขอความที่อาน  
 3.เขียนขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวัน
ของตัวการตูนที่ชื่น 
5.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวัน
ของผูอื่น 
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Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday,Friday, Saturday, Sunday 
(Nouns) o’clock, breakfast, lunch, dinner, 
break, school, bed, singer, theatre, school 
uniform, bus, computer lab, school team, 
subject, geography, time zone  
(Adjective) favourite        
Speaking: พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ 
กิจวัตรประจำวัน, พูดขอและใหขอมูล 
เกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมที่ทำเปนประจำ,  
ขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและความ 
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน, พูดขอ 
และใหขอมูลเกี่ยวกับสัตวที่ หากินตอน 
กลางวันและกลางคืน 
Reading: ตอบคำถามจากการอาน 
Writing:  เขียนขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ 
ชีวิตประจำวันของตนเอง, เขียนบรรยาย  
ชีวิตในโรงเรียนของตนเอง 
3) Culture: การบอกเวลา, คำนำหนา 
ชื่อ Mr, Miss, Ms และ Mrs,    
  
 
 
 
 

6.เขียนบันทึก
กิจวัตรประจำวัน
ของตนเอง (My 
diary) 
7.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับเวลา
และกิจกรรมที่ทำ 
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ที ่ ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/ 

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน เวลา
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

5 
 

 
My 

Favourite 
Season 

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

ประโยคและขอความที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับ ฤดูกาล ที่อยูของสิ่งตางๆ เครื่องหมาย
วรรคตอน 
1) Language Features and Functions 
Structure: Can I help? Yes, make a hole. 
Tidy your room! Don’t go out!  
In spring Zara plants flowers.   
I like spring because I like gardening! Me 
too!  Does he like sailing? Yes, he does. 
No, he doesn’t. 
I like listening to music and dancing.  
I like horse riding, too!      
Voabulry: (Months) January, 
February, March, April, May, June, July, 
August, September, October, November, 
December (Seasons) spring, summer, 
autumn, winter 
(Activities) gardening, 
skiing,snowboarding, ice skating, fishing, 
canoeing, trekking, hiking, snorkelling  

การรูและเขาใจเรื่องที่ได
ศึกษา คำศัพทสำนวน

และโครงสรางภาษา 

ชวยใหสนทนา เขียน
โตตอบ พูด/เขียนสื่อสาร

เกี่ยวกับฤดู และ

สถานการณที่กำหนดได
อยางถูกตองและ

เหมาะสม 

1.นำเสนอคำศัพท
สวนตางๆ ของพืช,
คำศัพทที่ลงทาย
ดวยเสียง /k/,
กิจกรรมท่ีทำใน
ฤดูกาลตางๆ ของ
รัฐอื่นๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา,My 
favourite season
และMy cheery 
tree 
2.สำรวจกิจกรรมที่
ชอบทำในแตละ
ฤดูกาล 
3. พูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
นักเรียนชอบและไม
ชอบ 
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3) Culture: ฤดูกาลในสหราชอาณาจักร, 
ประวัติความเปนมาของวันฮาโลวีน, กิจกรรมท่ี
คนอังกฤษชอบทำ, กีฬาที่นิยมเลนในประเทศ
อังกฤษ, มารยาทในการเขียนจดหมาย,  

6 
 

All About 
Animals! 

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

การรูและเขาใจเรื่องที่ไดศึกษา คำศัพทสำนวน
และโครงสรางภาษา ชวยใหสนทนา เขียนโตตอบ 
พูด/เขียนสื่อสารเกี่ยวกับสัตวชนิดตางๆ และ
สถานการณที่กำหนดไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
(Animals) giraffe, monkey, snake, turtle, 
lion, hippo, mouse, zebra, dolphin, 
crocodile, fox, owl, parrot, bear, dog, 
snail, swan, lizard, puppy, penguin, worm 
(Parts of body) ears, eye, nose, paws, 
body, leg, tail, wing, beak, claw, fin, fang, 
snout, hoof, jaws  
(Food) meat, vegetables   
-การใชภาษาในการฟงและพูด/อานใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
    

การรูและเขาใจเรื่องที่ได
ศึกษา คำศัพทสำนวน
และโครงสรางภาษา 
ชวยใหสนทนา เขียน
โตตอบ พูด/เขียนสื่อสาร
เกี่ยวกับสัตวชนิดตาง ๆ 
และสถานการณที่
กำหนดไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

 

1.ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับสวนตางๆ 
ของสัตว  2.พูดขอ
และใหขอมูล
เกี่ยวกับ
ความสามารถของ
สัตวเลี้ยง        3.
เปรียบเทียบ
ความสามารถของ
สัตวโดยใชแผนภูมิ
ของเวนน
ไดอะแกรม 
4.เขียนMy 
animals และสัตว
เลี้ยงหรือสัตวที่ชื่น
ชอบ 
5.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับสัตว 
6.อานโปสเตอร
คำศัพท Wild 
animals, สัตว, 
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คำศัพทที่ลงทาย
ดวย /l/,ขอควร 
ปฏิบัติในการไป
เที่ยว สวนสัตว, 
สัตวที่หากินตอน
กลางคืน        
 นำเสนอสัตวที่
พบในประเทศของ
ตนเองและสิ่งที่ปก
คลุมตัวสัตว 

 
พิเศษ 

 
Culture ต1.2ป.4/3 

ต2.1ป.4/1 
ต2.1ป.4/2 
ต2.1ป.4/3 
ต2.2ป.4/2 
 

คำศัพทเกี่ยวกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เชน การเลนเกม การรองเพลง  การเลานิทาน
ประกอบทาทาง วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวา
เลนไทนและงานฉลองตางๆ เพื่อใหผูเรียนทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่จัดทำในงานฉลองแตละ
งาน 

การเรียนรูและเขาเรวม
กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม เชน การเลน

เกม การรองเพลง วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม 

วันวาเลนไทนทำให

สนุกสนาน และเขาใจ
วัฒนธรรมตางชาติ 

-  ประดิษฐการด
วันคริสตมาส 
-  บัตรอวยพรวัน
แม/ภาพวันลอย
กระทง 
 

2 5 

                                               รวมเวลาเรียน        80  - 
                                              คะแนนเก็บระหวางเรียน         70 
                                              ทดสอบปลายภาคเรียน   30 
                                                                    รวม  100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  รหัสวิชา  อ15101 จำนวน  80  ชั่วโมง สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30  

  

ที ่ ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 
(ตัวชี้ว ัด) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
 

ภาระงาน/ 
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

พิเศษ 
 

Let’s Start! 
 

ต1.1ป.5/1 
ต1.1ป.5/2 
ต1.1ป.5/3
  
ต1.2 ป.5/1 
ต1.2 ป.5/2 
ต1.2 ป.5/4 
ต 1.3 ป.5/1
  
ต 4.1 ป.5/1 
ต 4.2 ป.5/1 
 

คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน ภาษาทาทาง  
และคำแนะนำในการเลนเกม การวาดภาพ หรือ
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  
-   คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ 
Say it  
again./ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under    a/an…/ Don’t go over 
there.    etc. 

-   คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take 

a queue, please./ Can/Could you help me, 

please?    etc. 
-   คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you speak./ 
คำศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish./ คำบอกลำดับขั้นตอน  
First,… Second,… Next,… Then,… Finally,…  
        etc. 

การรูเกี่ยวกับคำศัพท
และสำนวนภาษาท่ี
เกี่ยวกับสี สัตว 
อาหาร วัน เวลา 
และฤดูกาล รวมทั้ง
การถาม-ตอบขอมูล
พื้นฐานทั่วไปใน
ชีวิตประจำวันทำให
ผูเรียนพูดสื่อสารได
อยางถูกตอง และ
เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 

 

1.พูดถาม-ตอบ
ขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเอง 
2.แปลประโยค
คำสั่งในชั้นเรียน 
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บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ   
ขอโทษ การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค /
ขอความที่ใชแนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล
ตัว และสำนวนการตอบรับ  เชน  
Hi/Hello/Good morning/Good 
afternoon/Good evening/I am sorry./How 
are you?/I’m fine. Thank you.       

1 Hello!

 

8 

 

 

ต 1.1 ป.5/1  
ต 1.1 ป.5/2   
ต 1.1 ป.5/3   
ต 1.1 ป.5/4     
ต 1.2 ป.5/1 
ต 1.2 ป.5/2 
ต 1.2 ป.5/3 
ต 1.2 ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/5   
ต 1.3 (1),    
ต 2.1 (1, 3),   
ต 2.2 (1),  
ต 3.1 (1),   
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 
 
 

- คำศัพทและประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับประเทศสัญชาติ อายุ รูปราง
หนาตา จำนวน ขอมูลสวนตัว  

- การเขียนสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 

- วัฒนธรรมของเจาของภาษาและภูมิภาค
อาเซียน  

- พื้นฐานในการคนควาและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

ประโยค  ขอความ  และบทกลอน  
- การใชพจนานุกรม 

Where’s she from?  
She’s from Spain. She’s Spanish. 
He is from Greece. He isn’t from the UK. 
Where are you from?  
How old is Tina? She’s twenty-two.  

-  

การรู้และเขา้ใจเกี�ยวกบั

คาํศพัทแ์ละประโยคที�

ใชข้อและให้ขอ้มูล

เกี�ยวกบัประเทศ 

สัญชาติ อาย ุรูปร่าง

หนา้ตา จาํนวน ขอ้มูล

ส่วนตวั ช่วยใหฟั้ง พูด 

อ่าน และเขียนสื�อสาร

เกี�ยวกบัตนเอง เพื�อน 

ครอบครัว และเรื�องต่าง 

ๆ ใกลต้วัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม 

อีกทั�งช่วยให้เขา้ใจ

วฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษาและภูมิภาค

อาเซียน รวมทั�งเป็น

พื�นฐานในการคน้ควา้

1.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองอายุรูปราง
หนาตา ประเทศ 
สัญชาต ิ สมาชิก
ในครอบครัว  
2.อานและเขียน
เกี่ยวกับประเทศ
และสัญชาติ 
3.เขียน 1-100 
พรอมคำอาน 
4. เขียนใหขอมูล
เกี่ยวกับอายุ 
รูปรางหนาตาของ
ตนเอง เพ่ือนสนิท 
สถานที่ที่ชอบ        
และประเทศตาง ๆ 
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และรวบรวมขอ้มูล

เกี�ยวกบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื�น 

 

5.เขียนบรรยาย
รูปรางหนาตาสัตว
เลี้ยงของตนเอง
หรือสัตวที่ชื่นชอบ 
6เขียนอีเมลแนะนำ
ตนเองกับเพื่อนใหม 
7.เขียนใหขอมูลสั้น 
ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่
มีชื่อเสีย8.ฟง 
ปฏิบัติตามคำสั่ง
และรองเพล
ภาษาอังกฤษ 
11. ตรวจสมุด
คำศัพท 
 

2 

 

Trick or 

Treat? 

  

 

ต 1.1 ป.5/1  
ต 1.1 ป.5/2   
ต 1.1 ป.5/3   
ต 1.1 ป.5/4     
ต 1.2 ป.5/1 
ต 1.2 ป.5/2 
ต 1.2 ป.5/3 
ต 1.2 ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/5   
ต 1.3 (1),  

-สำนวนภาษาท่ีใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีกำลังทำ 
-บรรยายสิ่งของตาง ๆ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ที่สามารถและไมสามารถทำ 
What are you doing? We’re watching a 
film.She’s wearing a costume, Toby is 
holding an apple. No, he isn’t. 
He’s holding a candle. 
Can you see anything?  
No, I can’t. It’s too dark.                                           

การรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสำนวนภาษา
ที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
กำลังทำบรรยาย
สิ่งของตาง ๆ ขอและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่
สามารถและไม
สามารถทำ ชวยให

1.เขียนใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
สมาชิกใน
ครอบครัวกำลังทำ 
2.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีสมาชิก
ในครอบครัวกำลัง
ทำ 
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ต 2.1 (1, 3), 
ต 2.2 (1),    
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1), 
ต 4.2 (1) 
 
 
 
 

Can I open the window?  
Yes, of course! Sorry, no!                                      

พูดสื่อสารไดอยาง
ถูกตอง 
และเหมาะสม 

 

3.พูดนำเสนอ
ประโยค Present 
continuous 
4.ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
กำลังทำ 
5.แตงประโยคดวย
คำวา too 
 
 
  
 

3 
 

Let’s Go 
Shopping! 

ต 1.1 ป.5/1  
ต 1.1 ป.5/2   
ต 1.1 ป.5/3   
ต 1.1 ป.5/4     
ต 1.2 ป.5/1 
ต 1.2 ป.5/2 
ต 1.2 ป.5/3 
ต 1.2 ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/5   
ต 1.3 ป.5/1 
ต 2.1 ป.5/1 
ต 2.1 ป.5/3 
ต 2.2 (1),  

-คำศัพทและ 
-โครงสรางที่ใชในการขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม 
-โครงสรางที่ใชขอรองใหผูอื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหกับ
เรา 
Can you buy a kilo of carrots, please?  
Yes, of course! 
A and some     
There is a carrot. There is some oil. 
How much is a glass of milk? It’s thirty-five 
pence, please.Singular/Plural nouns 
I’d like a slice of chocolate cake and a cup 
of tea, please! 

การรูและเขาใจ
เกี่ยวกับคำศัพทและ 
-โครงสรางที่ใชในการ
ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม 
-โครงสรางที่ใช
ขอรองใหผูอื่นทำสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งใหกับเรา 
-โครงสรางที่ใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่สามารถและไม
สามารถทำไดและ

1.เขียนคำศัพทที่
ขึ้นตนดวยเสียง 
/dʒ/,คำศัพทที่
ขึ้นตนและลงทาย
ดวยเสียง /b/, /p/
และคำศัพทที่
ขึ้นตนและลงทาย
ดวยเสียง /m/ 
2.พูดขอรองใหผูอื่น
ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให
ตนเอง 
3. อานออกเสียง
คำศัพทที่ขึ้นตน
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ต 3.1 (1),     
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 
 
 

 
 

คำศัพทที่เกี่ยวของ
ชวยใหพูด อาน และ
เขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได
อยางถูกตองและ
เหมาะสม 

ดวยเสียง /dʒ/, 
คำศัพทที่ขึ้นตน
และลงทายดวย
เสียง /b/, /p/,  
พยัญชนะควบกล้ำ 
/m/ และการออก
เสียงเชื่อมระหวาง
คำ 
4.เขียนบรรยายสิ่ง
ที่อยูในตะกรา, สิ่ง
ที่อยูในรานอาหาร 
5.พูดถาม-ตอบ
ราคาของอาหาร
และเครื่องดื่ม, 
รสชาติของอาหาร
และเครื่องดื่ม 

4 
 

I Don’t Like 
Science!  

ต 1.1 ป.5/1  
ต 1.1 ป.5/2   
ต 1.1 ป.5/3   
ต 1.1 ป.5/4     
ต 1.2 ป.5/1 
ต 1.2 ป.5/2 
ต 1.2 ป.5/3 
ต 1.2 ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/5   

-สำนวนภาษาท่ีใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับวิชา
เรียนเวลา คำศัพท 
-การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
กิจกรรมท่ีทำ 
-การใชคำกริยาวิเศษณบอกความถี่ คำบุพบทบอก
เวลา สำนวนภาษาเก่ียวกับวิชาเรียน 
What time is it? It’s quarter past nine.  
It’s time for our Science lesson! 

การรูและเขาใจ
เกี่ยวกับโครงสรางที่
ใชในการขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวันกิจกรรมที่
ทำ รวมถึงการใช
คำกริยาวิเศษณบอก
ความถี่ คำบุพบท
บอกเวลา สำนวน

1.พูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับวิชาเรียน
และเวลา 
2.เขียน My 
timetable 
,School in my 
country 

12 10 



227 
 

227 
 

ต 1.3 (1-3), 
ต 2.1 (1, 3), 
ต 2.2 (1),  
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 
 
 

Do you like history? Yes, I like history! It’s 
interesting. No, I don’t like history! It’s 
boring! 
What do you do in the Science lesson? We 
do experiments. 
They always have Science on Mondays. 
They never eat breakfast at noon.  
Blake always watches TV in the evening! 
We have Science on Mondays.   

ภาษาเกี่ยวกับวิชา
เรียน ใหขอมูล
เกี่ยวกับวันที่ตนเอง
ชอบ ชวยใหพูด
สื่อสารไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม   

 

3.ทำสมุดสะสม
คำศัพท My 
subjects 
4.อานออกเสียง
คำกริยาเติม s และ 
es, คำควบกล้ำ dr, 
ที่ขึ้นตนดวยเสียง 
/f/ และ /v/, 
คำศัพท       และ
ประโยคในเนื้อเรื่อง 
5.พูดสนทนาวิชาที่
ชอบ 
6.แตงประโยค 
Present simple 
บอกเลากิจวัตร
ประจำวัน, วันที่
ตนเองชอบ       

5 
 

Jobs ต 1.1 (1-4),  
ต 1.2 (1, 2, 
4, 5), ต 1.3 
(1, 3),   
ต 2.1 (1, 3),  
ต 2.2 (1),   
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1),  

-สำนวนภาษาท่ีใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับวิชา
เรียน 
-การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ งานอดิเรก 
กิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมที่ชอบและไมชอบ 
-โครงสรางที่ใชบอกอาชีพที่อยากทำในอนาคต 
firefighter, vet, baker, farmer, bus driver, 
postman, pilot, DJ,teacher, flight 
attendant, doctor 

การรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสำนวนภาษา
ที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับวิชาเรียน
และการขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
งานอดิเรก กิจวัตร
ประจำวัน และ

1.พูดขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
อาชีพ  
2.จับคูภาพกับ
คำศัพท         
  3.ตอบคำถามจาก
การอาน และ
แบบฝกหัด 
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ต 4.2 (1) 
 
 
 
 
 
 

- I’m a bus driver. I drive buses. 
She usually plays the piano.  
She is playing the guitar today.  
A postman delivers letters! 
What do you like doing?  
I like watching TV but I don’t like sleeping. 
 

กิจกรรมท่ีชอบและไม
ชอบทำ รวมทัง้
โครงสรางที่ใชบอก
อาชีพที่อยากทำใน
อนาคต รวมทั้งการรู
และเขาใจคำศัพทที่
เกี่ยวของกับบทอาน 
ชวยใหเขาใจเรื่องที่
อาน 
ชวยใหพูดสื่อสารได
อยางถูกตองและ
เหมาะสม   
 

4.เขียนใหขอมูล
เกี่ยวกับอาชีพและ
กิจกรรมท่ีทำและ
ชอบทำ และงาน
อดิเรก 
5.พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ
และสิ่งที่ไมชอบ 
และอาชีพท่ีอยาก
ทำในอนาคต 
พรอมบอกเหตุผ  
6.พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ชอบทำมาก ปาน
กลาง และกิจกรรม 
ที่ไมชอบทำ 
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ที ่ ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 
(ตัวชี้ว ัด) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
 

ภาระงาน/ 
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

6 
 

I Was  
a Happy 

Baby   

ต 1.1 ป.5/1  
ต 1.1 ป.5/2   
ต 1.1 ป.5/3   
ต 1.1 ป.5/4     
ต 1.2 ป.5/1 
ต 1.2 ป.5/2 
ต 1.2 ป.5/3 
ต 1.2 ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/5   
ต 1.3 (1-3), 
ต 2.1 (1, 3),  
ต 2.2 (1), 
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 

-คำศัพทและสำนวนภาษาเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ
ของบุคคล 
สถานที่ตางๆในเมือง 
-และโครงสรางประโยคPast Simple Tense 

การรูเกี่ยวกับคำศัพท
และสำนวนภาษา
เกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของ
บุคคล และสถานที่
ตางๆในเมือง 
และโครงสราง
ประโยคPast 
Simple Tense ซึ่ง
ชวยใหสามารถใช
ภาษาในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน  
และนำไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

1.พูดเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของ
ตนเอง 
2.เขียนบรรยาย
บุคลิกของตนเอง  
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 พิเศษ 
Culture 

ต 1.1 (1, 2 , 
4), ต 1.2 (1, 
2, 5),  
ต 1.3 (1-2),  
ต 2.1 (1-3),  
ต 2.2 (1-2),  
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1) 

-คำศัพท  ประโยค  และสำนวนตางๆเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีองเจาของภาษา 
Halloween 
Snowman 

การทบทวนคำศัพท  
ประโยค  และสำนวน
ตางๆ  ที่ไดเรียน
มาแลว   
ทำใหผูเรียนไดนำสิ่ง
ที่เรียนมาใชซ้ำๆ  ทำ
ใหสามารถใชภาษาได
ดีขึ้น  และเกิด
ความจำที่คงทน 
สรุปทบทวนภาพรวม 
(สอบปลายภาค) 

 

-ประดิษฐบัตรอวย
พร “Snowman” 
-ประดิษฐหมวกโจร
สลัด 
-ระบายสีภาพ
บรรยากาศวันฮัล
โลวีน 
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                                                                     เวลาเรียน       80 ชั่วโมง   
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  รหัสวิชา  อ16101 จำนวน  80  ชั่วโมง สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30  

 
ที ่ ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลางสาระสำคัญ สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน เวลา 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

พิเศษ 
 

Welcome 
Back! 

ต 1.1 ป6/1 
ต 1.1 ป6/2 
ต 1.1 ป6/3 
ต 1.2 ป6/1 
ต 1.2 ป6/2 
ต 1.2 ป6/4 
ต 2.1 (1, 3),   
ต 2.2 (1),  
ต 4.1 (1) 
 
 

- คำศัพทและสำนวนภาษาตาง ๆ ที่เรียนมาแลวใน
ชั้น ป.1-5  
-การขอและใหขอมูลพื้นฐานทั่วไป และขอมูล
สวนตัวของตนเองและเพื่อน คำสั่งและคำขอรองที่
ใชในหองเรียน ภาษาทาทาง  และคำแนะนำในการ
เลนเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและ
เครื่องดื่ม  
-   คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ 
Say it again./ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under    a/an…/ Don’t go over 
there.    etc. คำขอรอง เชน Please take a 
queue./ Take a queue, please./ Can/Could 
you help me, please?    etc. คำแนะนำ เชน 
You should read everyday./ Think before 
you speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ 
My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count 
the number./ Finish./ คำบอกลำดับขั้นตอน  
First,… Second,… Next,… Then,… Finally,…        

การรูและเขาใจ
เกี่ยวกับคำศัพทและ
สำนวนภาษาตาง ๆ ที่
เรียนมาแลวในชั้น ป.
1-5 รวมทั้งการ 
ถาม-ตอบการขอและ
ใหขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
และขอมูลสวนตัวของ
ตนเองและเพ่ือนทำให
ผูเรียนพูดสื่อสาร 
ไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 
  

1.พูดถาม-ตอบขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเอง 
2.บอกความหมายของ
ประโยคคำสั่ง 
 พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับขอมลู
ทั่วไปของตนเอง 
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ที ่ ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลางสาระสำคัญ สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน เวลา 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

A Surprise 
Party! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต 1.1 ป.6/1  
ต 1.1 ป.6/2   
ต 1.1 ป.6/3   
ต 1.1 ป.6/4     
ต 1.2 ป.6/1 
ต 1.2 ป.6/2 
ต 1.2 ป.6/3 
ต 1.2 ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/5   
ต 1.3 (1),    
ต 2.1 (1, 3),   
ต 2.2 (1),  
ต 3.1 (1),   
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 
 
 

-คำศัพท และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับขอมูลตาง 
ๆ เชน อายุ วันเกิด  
-การเรียนรูเพื่อการสื่อสาร  
-การเขียนประโยคบอกวันที่ บัตรเชิญงานวัน
เกิด อวยพรวันเกิด และจัดงานวันเกิด 
grandma, grandpa, uncle, aunt, mum, 
dad, sister, 
brother, cousin this, that, these, those 
- Who’s this? It’s my aunt, Caroline. 
Who’s that? It’s my cousin, Daniel. 
I’m going to my cousin’s house. It’s his 
birthday today!Really? How old is he? He’s 
fourteen! 
What’s the date today? It’s the fifteenth of 
November. 
 
 
 

การรูและเขาใจคำศัพท 
และประโยคที่ใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวเกี่ยวกับ
ขอมูลตาง 
  
ๆ เชน อายุ วันเกิด 
เปนการเรียนรูเพื่อการ
สื่อสาร รวมทั้งการ
เขียนประโยคบอกวันที่ 
บัตรเชิญงานวันเกิด 
อวยพรวันเกิด และจัด
งานวันเกิด ชวยใหนำ
ภาษาไปใชในการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยาง
ถูกตอง และเขา
ใจความ  

1.พูดเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัว  
2.ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว 
อายุของผูอื่นวัน 
เกิด และวันที่ 
3.พูดถาม-ตอบโดยใช
คำถามแบบ Wh-
questions 
4.เขียนบัตรเชิญไปงานวัน
เกิด  
5.รายงานเกี่ยวกับการ
ฉลองวันเกิดของไทยและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ทำรวมกับครอบครัวใน
วันสงกรานต 
6.พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวัน
สำคัญของอังกฤษและไทย 
7.เปรียบเทียบการจัดงาน
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2 
 

Cows Are 
Fatter Than 

Goats! 

ต 1.1 (1-4),   
ต 1.2 (1-5),    
ต 1.3 (1),  
ต 2.1 (1, 3), 
ต 2.2 (1),    
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1), 
ต 4.2 (1) 
 
 
 
 

-คำศัพทเก่ียวกับสัตว และประเภทของสัตว  
-การแยกแยะประเภทของสัตว 
-การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูวิชาอื่น 
-การบรรยายเกี่ยวกับสัตวและสวนสัตวที่ชอบ  
(farm animals) sheep, bird, goat, horse, 
cow, duck, chicken, snail 
(wild animals) cheetah, panda, giraffe, 
whale, hippo, snake, lion, elephant 
Cows are fatter than goats. 
What do cows give us? They give us meat 
and milk.  
A bird is smaller than a horse. 
It’s the oldest panda in the park. 
The cheetah is the fastest animal in the 
world.  
She’s the tallest in my class. 
How long do pandas live? They usually live 
for thirty years.  
What do pandas eat? Leaves and bamboo. 
 
  
 
 

การรูและเขาใจคำศัพท
เกี่ยวกับสัตว และ
ประเภทของสัตว ชวย
ใหใชภาษาอังกฤษใน
การแยกแยะประเภท
ของสัตวและเชื่อมโยง
ความรูกับกลุมสาระ
การเรียนรูวิชาอื่นการ
บรรยายเกี่ยวกับสัตว
และสวนสัตวที่ชอบ
การวิเคราะหความ
แตกตางของโครงสราง
การเปรียบเทียบขั้น
กวาและขั้นสูงสุด 
ระหวางภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย  
 
 
 

1.พูดประโยคเปรียบเทียบ
ขั้นกวาและขั้นสูงสุด 
2. พูดถามตอบถึงสัตว
ที่ชอบและชนิดของ
สัตวตางๆ 
3.เขียน fact file
เกี่ยวกับสัตวที่ชอบ 
4.เขียนคำศัพท และ
แบบฝกหัด/แบบทดสอบ 
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ที ่

ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลางสาระสำคัญ สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน เวลา 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 
 

A Sore 
Throat 

ต 1.1 (1-4),   
ต 1.2 (1-5),  
ต 1.3 (1),    
ต 2.1 (1, 3),   
ต 2.2 (1),  
ต 3.1 (1),     
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 
 
 

-คำศัพทสำนวนและโครงสรางภาษา  
-หลักวิธีการเขียนสื่อสารเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ  
-การบอกอาการไมสบายและแนะนำวิธีการรักษา  
-กฎที่ควรปฏิบัติตาง ๆ และกฎจราจร ความ
ปลอดภัยบนทองถนน   
sore throat, cough, headache, toothache, 
stomach ache, a cold, put on, take off 
temperature, medicine, aspirin, sweets, 
hurt, chest, throat 
What’s the matter? I’ve got a sore throat.  
I’ve got a cold! I should go to the doctor. 
Oh, my throat hurts. 
You must be quiet! We mustn’t eat in 
class. 
What’s the matter? I’ve got a sore throat. 
You should go to bed.  
You mustn’t play in here. You must be 
quit. 

 การรูและเขาใจเรื่องที่
ไดศึกษา คำศัพท
สำนวนและโครงสราง
ภาษา หลักวิธีการ
เขียน ชวยใหสนทนา 
โตตอบ พูด/เขียน
สื่อสารเกี่ยวกับปญหา
สุขภาพ ทั้งการบอก
อาการไมสบายและ
แนะนำวิธีการรักษา 
กฎที่ควรปฏิบัติตาง ๆ 
และกฎจราจร ความ
ปลอดภัยบนทองถนน 
ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมเปนทักษะ
สำคัญที่สามารถ
นำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน 
 

 

1.พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ปญหาสุขภาพ และกฎการ
ขับขี่รถยนต 
2.พูดแนะนำเกี่ยวกับ
ปญหาสุขภาพ และอาหาร
ที่ควรรับประทานเมื่อมี
ปญหาทางสุขภาพ 
3.พูดโครงสรางประโยคที่
ใช shouldและสิ่งที่ควร
ทำและไมควรทำเมื่อเรา
ไมสบาย 
4.พูดสนทนาเกี่ยวกับ
อาหาร,การปฏิบัติตัวเมื่อ
ไมสบายและเกี่ยวกับกฎใน
หองเรียน 
5.เขียนจดหมาย, การ
เขียนแนะนำการปฏิบัติตน
, สิ่งที่นักเรียนควรทำ
  เจ็บปวย, เนื้อ
เพลงเก่ียวกับปญหา
สุขภาพ และการทำmind 
map 
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6.ประเมินชิ้นงาน Food 
with High Vitamin C, 
ปายเตือนเกี่ยวกับกฎตาง 
ๆ ในชั้นเรียน,กฎการขับข่ี
       รถยนตและการ
ออกแบบรางวัล 

4 

 

What 

Happened 

To You? 

ต 1.1 (1-4),  
ต 1.2 (1-5), 
ต 1.3 (1-3), 
ต 2.1 (1, 3), 
ต 2.2 (1),  
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 
 
 

-คำศัพทเก่ียวกับ TV Programme  
-สถานที่ตาง ๆ   การออกเสียงคำศัพทตาง ๆ  
sports programme, comedy, cartoon, quiz 
show, news, computer game 
pet shop, circus, funfair, restaurant, bank, 
post office, hospital, police station 
- I watched a sports programme yesterday.  
What did Tom do yesterday? He tidied his 
room and watched a comedy on TV. 
Where did you go yesterday? I went to the 
circus. 
Did Wendy and Tom go to the zoo? 
 Yes, they did. No, they didn’t. 
Hi, Lin. How was your weekend? Oh, I 
studied all weekend. 
 What about you? My dad took me to the 
cinema. 
 
 

การรูคำศัพทเกี่ยวกับ 
TV Programme และ
เกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ 
รวมทั้งสำนวน การ
ออกเสียงคำศัพทตาง 
ๆการรูและเขาใจ
ความหมายของสถานที่
ทางธรรมชาติชวยใหใช
ภาษาอังกฤษในการ
บอกสถานที่ และ
เชื่อมโยงความรูกับ
กลุมสาระวิชาอ่ืน ๆ
การรูโครงสราง Past 
simple tense ดวย
ทักษะการฟงพูดอาน 
และเขียน การรอง
เพลงทางภาษาทำให
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
มีทัศนคติที่ดีตอการ

 1.พูดถาม-ตอบเก่ียวกับ
รายการโทรทัศนขอมูล
เกี่ยวกับตัวเอง โดยการใช
การตอบคำถามแบบสั้น
และประเมินการพดูถาม-
ตอบเก่ียวกับสถานที่ทาง
ธรรมชาติ  
2.พูดบอกความแตกตาง
ระหวาง verb ของ Past 
simple tense และ 
Present simple tense 
3.พูดสนทนาถึงกิจกรรมที่
ตนเอง 
และคนในครอบครัวทำ 
เกี่ยวกับสถานที่ในเมือง 
4บอกวิธีประหยัดไฟ และ
บอกชื่อเครื่องใชไฟฟาใน
บานของตนเอง โดยใช
โครงสราง I’ve got ... .
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เรียนภาษาอังกฤษ   
และทำใหเกิดการ
เรียนรู เขาใจ
วัฒนธรรมของชาติอื่น 
และอยูในสังคมโลก
อยางมีความสุข
สามารถนำไปใชสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได
อยางถูกตองและ
เหมาะสม  
 

  และบอก
กิจกรรมท่ีสามารถทำใน
สถานที่ทางธรรมชาติ 
    
 
 

5 
 

  Fun Food
  

ต 1.1 (1-4),  
ต 1.2 (1, 2, 
4, 5), ต 1.3 
(1, 3),   
ต 2.1 (1, 3),  
ต 2.2 (1),   
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 
 
 
 
 
 

-คำศัพทเก่ียวกับอาหาร  
-การพูดประโยคเกี่ยวกับอาหาร ใช some และ 
any ในประโยค  
-ประโยคถาม-ตอบเก่ียวกับจำนวนของอาหาร  
-ประโยคบรรยายเกี่ยวกับอาหาร  
I’ve got some strawberries but I haven’t 
got any grapes. 
Has Wendy got any grapes? 
 Yes, she has got some grapes. 
How many green peppers are there? 
 Not many. 
There are a lot of tomatoes. There isn’t 
much cheese. 
How many eggs are there? A lot. 

การรูและเขาใจคำศัพท
เกี่ยวกับอาหาร พูด
ประโยคเกี่ยวกับ
อาหาร ใช some และ 
any ในประโยค และ
การเรียนรูประโยค
ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
จำนวนของอาหาร 
ประโยคบรรยาย
เกี่ยวกับอาหารเปน
ประโยชนในการ
สื่อสาร และนำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน อีกทั้ง
การฟง อานเกี่ยวกับ

1.พูดประโยคเกี่ยวกับ
อาหาร จากเรื่องที่อาน 
2.วาดภาพฟรุตสลัด และ
พูด 
3.พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาหารที่มีจำนวนของ
อาหาร 
4. จับคูประโยคกับภาพ 
5.ประเมินการใช a lot 
of, much และ many  
6. ประเมินชิ้นงาน What 
is a vegetable?  7พูด
สนทนาถึงอาหารที่ชอบ 
8.เขียนเรื่องอาหารที่ชอบ    
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I’m hungry! Let’s make a salad! Oh yes!  
There are some tomatoes and there are 
some onions too 

อาหาร และเขียนบอก
ขั้นตอนของการทำสิ่ง
ตาง ๆ เปนเปน
ประโยชนในการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 

6 
 

Let’s Go 
Camping ! 

ต 1.1 (1-4),  
ต 1.2 (1-5),  
ต 1.3 (1-3), 
ต 2.1 (1, 3),  
ต 2.2 (1), 
ต 3.1 (1),  
ต 4.1 (1),  
ต 4.2 (1) 

-คำศัพทเก่ียวกับสภาพอากาศ เสื้อผา 
-ประโยคขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำ 
การเรียนรูไวยากรณและโครงสรางเกี่ยวกับ
เหตุการณที่วางแผนไววาจะทำในอนาคต 
It’s going to be hot! 
  She is going to play tennis tomorrow. 
What are you going to take with you? I’m 
going to take my camera. 
I’m going to go on holiday and I’m going 
to swim all day. 
We’re going to have a great time at 
summer camp. I’m tired 

การรูและเขาใจคำศัพท
เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
เสื้อผาและ ประโยคขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่จะทำ การเรียนรู
ไวยากรณและ
โครงสรางเกี่ยวกับ
เหตุการณที่วางแผนไว
วาจะทำในอนาคต 
และใชประโยคคำถาม
แบบ Yes/No 
Questions รวมไปถึง
การฟงและการอาน
เกี่ยวกับอนาคต 

1.พูดประโยคบรรยาย
เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
ประโยคบอกกิจกรรมที่
วางแผนไววาจะทำใน
อนาคตและขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำ  
2.ออกเสียงคำศัพทและ
ประโยครองเพลง และเกม
ทางภาษา 
3.เขียนประโยคบอก
กิจกรรมท่ีวางแผนไววาจะ
ทำในอนาคต 
4วาดภาพเก่ียวกับวันหยุด 
และพูดบรรยาย 
5. ประเมินการพูดถาม-

12 10 
 
 
 
 
  

  รวมเวลา 80 ชั่วโมง  

                                                                                  คะแนนเก็บระหวางเรียน        70 

                                                                                  ทดสอบปลายภาคเรียน  30 

                                                                                   รวม     100 
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ครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา  อ21101   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จำนวน  60  ชั่วโมง  สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30  
(มัธยมศึกษา) 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 About Me ต 1.1 ม.1/1    
ต 1.1 ม.1/2 
ต 1.1 ม.1/3    
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1    
ต 1.2 ม.1/4 
ต 1.3 ม.1/1    
ต 2.1 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/3    
ต 2.2 ม.1/1    
ต 4.1 ม.1/1   

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง
ในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม การประดิษฐ 
การใชยา /สลากยา การบอก ทิศทางปาย
ประกาศตางๆหรือการใชอุปกรณ คำสั่ง เชน 
Look at the…/ here/over there. / Say it 
again/ Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the window 
and open it./ Take out the book, open 
on page 17 and read it./ Don’t go over 
there./ Don’t be late. etc. 
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you speak./ 
คำศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish. etc. • คำขอรอง เชน 
Please look up the meaning in a 
dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you 

Vocabulary 
- Names and Jobs, 
- Country and 
  Nationality, 
 -Cardinal and   
   ordinal numbers, 
- Days and Month, 
- School subjects 
Structure 
Present simple tense with 
“be” 
Function 
-Asking and giving 
information 
-Describing picture 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
- Names and 
Jobs, 
- Country and 
  Nationality, 
- Present simple 
tense with “be” 
Function 
2.งานเดี่ยว 
-เขียนบรรยายภาพ
ดวยประโดยค
พื้นฐาน 

14 15 
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help me, please?/ Excuse me, could 
you …? etc.  
     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
*ตัวเชื่อม (connective words) เชน First,.. 
Second,.. Next,.. Then,.. Finally,.. etc. 
     ขอความ นิทาน และบทรอยกรองการใช 
พจนานุกรม หลักการอานออกเสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะ
ทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน – การอานบท
รอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ นามธรรม) 
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     การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ โดย
ใชComparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity 
words เชน many/ much/ a lot of/ lots 
of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน เว็บไซดการจับ ใจความสำคัญ 
เชน หัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question 
- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
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     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน 
ประโยค/ ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง กิจกรรม 
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และขอความที่
ใชในการขอ และใหขอมูล และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออาน 
     ประโยคและขอความที่ใชในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน 
การเลน กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางใน
การสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เชน การขอบคุณ ขอโทษ 
การชมเชย การใชสีหนาทาทาง ประกอบ การ
พูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 
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     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน 
การเลนเกม การ รองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ เจา วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 

     ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการ

ออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของ
ภาษากับของไทย  
*การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับ
คำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ
สถานศึกษา   

2 A Happy 
Family 

ต 1.1 ม.1/1    
ต 1.1 ม.1/2 
ต 1.1 ม.1/3    
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1    
ต 1.2 ม.1/4 
ต 1.3 ม.1/1    
ต 2.1 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/3    
ต 2.2 ม.1/1    
ต 4.1 ม.1/1   

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง
ในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม การประดิษฐ 
การใชยา /สลากยา การบอก ทิศทางปาย
ประกาศตางๆหรือการใชอุปกรณ คำสั่ง เชน 
Look at the…/ here/over there. / Say it 
again/ Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the window 
and open it./ Take out the book, open 
on page 17 and read it./ Don’t go over 
there./ Don’t be late. etc. 
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you speak./ 

Vocabulary 
- Family words 
- Family relation 
Structure 
Present simple tense with 
“have” 
Function 
-Asking and giving 
information 
-Describing picture 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
- Family words 
- Family relation 
Structure 
Present simple 
tense with 
“have” 
Function 
2.งานเดี่ยว 

14 15 
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คำศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish. etc.  
      คำขอรอง เชน Please look up the 
meaning in a dictionary./ Look up the 
meaning in a dictionary, please./ 
Can/Could you help me, please?/ 
Excuse me, could you …? etc.  
     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,.. Second,.. Next,.. Then,.. Finally,.. 
etc. 
     ขอความ นิทาน และบทรอยกรองการใช 
พจนานุกรม หลักการอานออกเสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะ
ทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน – การอานบท
รอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 

-เขียนบรรยายภาพ
ดวยประโดยค
พื้นฐาน 
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สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ นามธรรม) 
     การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูม ิตาราง ภาพสัตว 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ โดย
ใชComparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity 
words เชน many/ much/ a lot of/ lots 
of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน เว็บไซดการจับ ใจความสำคัญ 
เชน หัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question 
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- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน 
ประโยค/ ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และขอความที่
ใชในการขอ และใหขอมูล และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออาน 
     ประโยคและขอความที่ใชในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน 
การเลน กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางใน
การสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เชน การขอบคุณ ขอโทษ 
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การชมเชย การใชสีหนาทาทาง ประกอบ การ
พูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน 
การเลนเกม การ รองเพลง การเลานทิาน 
บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ เจา วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 
     ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการ
ออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของ
ภาษากับของไทย  
     การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ
สถานศึกษา   

 สอบกลางภาค 1 20 
3 A Dream 

House 
ต 1.1 ม.1/1    
ต 1.1 ม.1/2 
ต 1.1 ม.1/3    
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1    
ต 1.2 ม.1/4 

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง
ในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม การประดิษฐ 
การใชยา /สลากยา การบอก ทิศทางปาย
ประกาศตางๆหรือการใชอุปกรณ คำสั่ง เชน 
Look at the…/ here/over there. / Say it 
again/ Read and draw./ Put a/an…in/ 

Vocabulary 
- Types of house 
- Rooms in house 
- Things in rooms 
Structure 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
- Types of house 
- Rooms in 
house 

14 10 
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ต 1.3 ม.1/1    
ต 2.1 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/3    
ต 2.2 ม.1/1    
ต 4.1 ม.1/1    

on/under a/an…/ Go to the window 
and open it./ Take out the book, open 
on page 17 and read it./ Don’t go over 
there./ Don’t be late. etc. 
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you speak./ 
คำศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look up the 
meaning in a dictionary./ Look up the 
meaning in a dictionary, please./ 
Can/Could you help me, please?/ 
Excuse me, could you …? etc.  
     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,.. Second,.. Next,.. Then,.. Finally,.. 
etc. 
     ขอความ นิทาน และบทรอยกรองการใช 
พจนานุกรม หลักการอานออกเสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะ
ทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 

-Present simple tense with 
there is/are 
- Preposition of place 
Function 
-Asking and giving 
information 
-Describing picture 

- Things in 
rooms 
Structure 
-Present simple 
tense with there 
is/are 
- Preposition of 
place 
Function 
2.งานเดี่ยว 
-เขียนแผนผังการ
บอกทิศทางและ
บรรยายภาพและ
แผนผังที่วาด 
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- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน – การอานบท
รอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ นามธรรม) 
     การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ โดย
ใชComparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity 
words เชน many/ much/ a lot of/ lots 
of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน เว็บไซดการจับ ใจความสำคัญ 
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เชน หัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question 
- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน 
ประโยค/ ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และขอความที่
ใชในการขอ และใหขอมูล และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออาน 
     ประโยคและขอความที่ใชในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน การ
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เดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน 
การเลน กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางใน
การสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เชน การขอบคุณ ขอโทษ 
การชมเชย การใชสีหนาทาทาง ประกอบ การ
พูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน 
การเลนเกม การ รองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ เจา วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 
     ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการ
ออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของ
ภาษากับของไทย  
*การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับ
คำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ
สถานศกึษา        
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4  ต 1.1 ม.1/1    
ต 1.1 ม.1/2 
ต 1.1 ม.1/3    
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1    
ต 1.2 ม.1/4 
ต 1.3 ม.1/1    
ต 2.1 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/3    
ต 2.2 ม.1/1    
ต 4.1 ม.1/1    

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง
ในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม การประดิษฐ 
การใชยา /สลากยา การบอก ทิศทางปาย
ประกาศตางๆหรือการใชอุปกรณ คำสั่ง เชน 
Look at the…/ here/over there. / Say it 
again/ Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the window 
and open it./ Take out the book, open 
on page 17 and read it./ Don’t go over 
there./ Don’t be late. etc. 
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you speak./ 
คำศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look up the 
meaning in a dictionary./ Look up the 
meaning in a dictionary, please./ 
Can/Could you help me, please?/ 
Excuse me, could you …? etc.  
      คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
*ตัวเชื่อม (connective words) เชน First,.. 
Second,.. Next,.. Then,.. Finally,.. etc. 

Vocabulary 
-Places in a neighborhood 
- signs and directions 
Structure 
-Present simple tense 
-Imperative sentence   
-Preposition of place 
Function 
-Describing picture 
-Asking and giving directions 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
Places in a 
neighborhood 
- signs and 
directions 
Structure 
-Present simple 
tense 
-Imperative 
sentence   
-Preposition of 
place 
Function 
-Describing 
picture 
-Asking and 
giving directions 
2.งานเดี่ยว 
-เขียนแผนผังการ
บอกทิศทางและ
บรรยายภาพและ
แผนผังที่วาด 

14 10 
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     ขอความ นิทาน และบทรอยกรองการใช 
พจนานุกรม หลักการอานออกเสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและพยัญชนะ
ทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน – การอานบท
รอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ นามธรรม) 
     การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ โดย
ใชComparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity 
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words เชน many/ much/ a lot of/ lots 
of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน เว็บไซดการจับ ใจความสำคัญ 
เชน หัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question 
- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน 
ประโยค/ ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
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     คำศัพท สำนวน ประโยค และขอความที่
ใชในการขอ และใหขอมูล และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออาน 
     ประโยคและขอความที่ใชในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน 
การเลน กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิรยิาทาทางใน
การสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เชน การขอบคุณ ขอโทษ 
การชมเชย การใชสีหนาทาทาง ประกอบ การ
พูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน 
การเลนเกม การ รองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ เจา วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 
     ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการ
ออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของ
ภาษากับของไทย  
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     การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ
สถานศึกษา        

                                            รวม    57 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัต ิ
-กิจกรรมกลุม 
-งานกลุม 
-นำเสนองาน 

   2 10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา  อ21102   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จำนวน  60  ชั่วโมง  สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30  
(มัธยมศึกษา) 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

5 The Animal 
World 

ต 1.1 ม.1/1-4 
ต 1.2 ม.1/1-5 
ต 1.3 ม.1/1-3 
ต 2.1 ม.1/1-3 
ต 2.2 ม.1/1-2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ การใชยา /สลากยา การ
บอก ทิศทางปายประกาศตางๆหรือการ
ใชอุปกรณ คำสั่ง เชน Look at the…/ 
here/over there. / Say it again/ 
Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the 
window and open it./ Take out 
the book, open on page 17 and 
read it./ Don’t go over there./ 
Don’t be late. etc.  
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you 
speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll 

Vocabulary 
- Wild animals insects and pets 
- Adjective of manner 
- Health : broken leg, -ache 
  Fever, flu, cough, etc. 
 Structure 
- Present simple tense 
- Should (not) + Vinf. 
 Function 
- Describing picture 
- Asking for and giving suggestion 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
- Wild animals 
insects and pets 
- Adjective of 
manner 
- Health : 
broken leg, -
ache 
  Fever, flu, 
cough, etc. 
 Structure 
- Present simple 
tense 
- Should (not) + 
Vinf. 
 Function 

11 10 
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the dice./ Count the number./ 
Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look up 
the meaning in a dictionary./ Look 
up the meaning in a dictionary, 
please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you 
…? etc.  
     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,.. Second,.. Next,.. Then,.. 
Finally,.. etc. 
     ขอความ นิทาน และบทรอยกรอง
การใช พจนานุกรม หลักการอานออก
เสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน - การ
อานบทรอยกรองตามจังหวะ 

2.งานเดี่ยว 
-เขียนแผนผังการ
บอกทิศทางและ
บรรยายภาพและ
แผนผังที่วาด 
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     ประโยคหรือขอความและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 
คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ 
นามธรรม)  
     การตีความ/ถายโอนขอมูลให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง เชน 
สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใชComparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และ
เรื่องจากสื่อประเภทตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บ
ไซดการจับ ใจความสำคัญ เชน หัวขอ
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เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ
ของเรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  
- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อยางสุภาพ การชักชวน ประโยค/ 
ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
     คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
ขอความ ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ เชน 
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Please…/…,please./I’d like…/I 
need../ 
May/Can/Could…?/Yes,../Please 
do./Certainly. /Yes, of course./ 
Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to 
help?/ Would you like any help?/ 
I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และ
ขอความที่ใชในการขอ และใหขอมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง 
หรืออาน 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และให เหตุผลประกอบ 
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มี 
ความสุข เศรา หิว รสชาติ สวย นา
เกลียด เสียงดัง ดี ไมดี จากขาว 
เหตุการณสถานการณในชีวิตประจำวัน 
เชน Nice/ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… because… 
/ I love…because…/I feel… 
because…I think…/ I believe…/ I 
agree/disagree…I don’t believe../ I 
have no idea…/ Oh no! etc. 
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     ประโยคและขอความที่ใชในการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม
ใกลตัว เชน การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเรียน การเลน 
กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
     การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ 
การวิเคราะห ความ/เรื่อง/เหตุการณที่
อยูในความสนใจ เชน ประสบการณ 
ภาพยนตร กีฬา เพลง 
     การแสดงความคิดเห็นและการให
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน 
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช
สีหนาทาทาง ประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ 
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     ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชวีิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เชน การเลนเกม การ รองเพลง การเลา
นิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ 
เจา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน 

     ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
การออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของ

เจาของภาษากับของไทย  
     การใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
การลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง เทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยู
ของ เจาของภาษากับของไทย 
     การคนควา การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอ ขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา   
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     การใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/การคนควา ความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

6 Leisure 
Activities 
 

ต 1.1 ม.1/1-4 
ต 1.2 ม.1/1-5 
ต 1.3 ม.1/1-3 
ต 2.1 ม.1/1-3 
ต 2.2 ม.1/1-2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ การใชยา /สลากยา การ
บอก ทิศทางปายประกาศตางๆหรือการ
ใชอุปกรณ คำสั่ง เชน Look at the…/ 
here/over there. / Say it again/ 
Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the 
window and open it./ Take out 
the book, open on page 17 and 
read it./ Don’t go over there./ 
Don’t be late. etc.  
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you 
speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
the dice./ Count the number./ 
Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look up 
the meaning in a dictionary./ Look 
up the meaning in a dictionary, 

Vocabulary 
-Music : jazz, pop, rock, etc. 
-Movie : horror, romantic, etc 
-Sports and game : football, 
  golf, chess, etc. 
-Hobby : collecting stamps, 
 drawing, compose poem, etc. 
-Time : 
 Structure 
- Present simple tense 
- Adverb of frequency 
 Function 
-Expressing ideas/like or dislike 
-Asking for and telling about 
times 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
Music : jazz, 
pop, rock, etc. 
-Movie : horror, 
romantic, etc 
-Sports and 
game : football, 
  golf, chess, etc. 
-Hobby : 
collecting 
stamps, 
 drawing, 
compose poem, 
etc. 
-Time : 
 Structure 
- Present simple 
tense 
- Adverb of 
frequency 

11 10 
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please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you 
…? etc.  
     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,.. Second,.. Next,.. Then,.. 
Finally,.. etc. 
     ขอความ นิทาน และบทรอยกรอง
การใช พจนานุกรม หลักการอานออก
เสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน - การ
อานบทรอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง

 Function 
-Expressing 
ideas/like or 
dislike 
2.งานเดี่ยว 
-เขียนประโยคการ
บอกเวลาอยางงาย 
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ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 
คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ 
นามธรรม)  
     การตีความ/ถายโอนขอมูลให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง เชน 
สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใชComparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และ
เรื่องจากสื่อประเภทตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บ
ไซดการจับ ใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ
ของเรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  
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- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อยางสุภาพ การชกัชวน ประโยค/ 
ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
     คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
ขอความ ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ เชน 
Please…/…,please./I’d like…/I 
need../ 
May/Can/Could…?/Yes,../Please 
do./Certainly. /Yes, of course./ 
Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to 
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help?/ Would you like any help?/ 
I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และ
ขอความที่ใชในการขอ และใหขอมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง 
หรืออาน 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และให เหตุผลประกอบ 
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มี 
ความสุข เศรา หิว รสชาติ สวย นา
เกลียด เสียงดัง ดี ไมดี จากขาว 
เหตุการณสถานการณในชีวิตประจำวัน 
เชน Nice/ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… because… 
/ I love…because…/I feel… 
because…I think…/ I believe…/ I 
agree/disagree…I don’t believe../ I 
have no idea…/ Oh no! etc. 
     ประโยคและขอความที่ใชในการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม
ใกลตัว เชน การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเรียน การเลน 
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กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
     การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ 
การวิเคราะห ความ/เรื่อง/เหตุการณที่
อยูในความสนใจ เชน ประสบการณ 
ภาพยนตร กีฬา เพลง 
     การแสดงความคิดเห็นและการให
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน 
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช
สีหนาทาทาง ประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ 
     ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชวีิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เชน การเลนเกม การ รองเพลง การเลา
นิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ 
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เจา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน 
     ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
การออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของ
เจาของภาษากับของไทย  
     การใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
การลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง เทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยู
ของ เจาของภาษากับของไทย 
     การคนควา การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอ ขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา   
     การใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/การคนควา ความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
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7 My Future ต 1.1 ม.1/1-4 
ต 1.2 ม.1/1-5 
ต 1.3 ม.1/1-3 
ต 2.1 ม.1/1-3 
ต 2.2 ม.1/1-2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ การใชยา /สลากยา การ
บอก ทิศทางปายประกาศตางๆหรือการ
ใชอุปกรณ คำสั่ง เชน Look at the…/ 
here/over there. / Say it again/ 
Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the 
window and open it./ Take out 
the book, open on page 17 and 
read it./ Don’t go over there./ 
Don’t be late. etc.  
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you 
speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
the dice./ Count the number./ 
Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look up 
the meaning in a dictionary./ Look 
up the meaning in a dictionary, 
please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you 
…? etc.  

Vocabulary 
- Jobs   
- Education : School subjects, 
  educational institutes 
- Conjunctions : and, but, or 
 Structure 
- Compound sentences. 
- Future simple tense 
 Function 
- Giving reason 
- Asking and giving information 
 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
- Jobs   
- Education : 
School subjects, 
  educational 
institutes 
- Conjunctions : 
and, but, or 
 Structure 
- Compound 
sentences. 
- Future simple 
tense 
 Function 
2.งานเดี่ยว 
-เขียนประโยคการ
ถามขอมูลและการ
ใหขอมูลสวนตัว
และขอมูลพื้นฐาน
อื่นๆ 

11 10 
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     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,.. Second,.. Next,.. Then,.. 
Finally,.. etc. 
     ขอความ นิทาน และบทรอยกรอง
การใช พจนานุกรม หลักการอานออก
เสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน - การ
อานบทรอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 
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คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ 
นามธรรม)  
     การตีความ/ถายโอนขอมูลให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง เชน 
สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใชComparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และ
เรื่องจากสื่อประเภทตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บ
ไซดการจับ ใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ
ของเรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  
- Or-Question etc.  
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- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อยางสุภาพ การชักชวน ประโยค/ 
ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกีย่วกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
     คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
ขอความ ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ เชน 
Please…/…,please./I’d like…/I 
need../ 
May/Can/Could…?/Yes,../Please 
do./Certainly. /Yes, of course./ 
Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to 
help?/ Would you like any help?/ 
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I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และ
ขอความที่ใชในการขอ และใหขอมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
หรืออาน 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และให เหตุผลประกอบ 
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มี 
ความสุข เศรา หิว รสชาติ สวย นา
เกลียด เสียงดัง ดี ไมดี จากขาว 
เหตุการณสถานการณในชีวิตประจำวัน 
เชน Nice/ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… because… 
/ I love…because…/I feel… 
because…I think…/ I believe…/ I 
agree/disagree…I don’t believe../ I 
have no idea…/ Oh no! etc. 
     ประโยคและขอความที่ใชในการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม
ใกลตัว เชน การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเรียน การเลน 
กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
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     การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ 
การวิเคราะห ความ/เรื่อง/เหตุการณที่
อยูในความสนใจ เชน ประสบการณ 
ภาพยนตร กีฬา เพลง 
     การแสดงความคิดเห็นและการให
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกบักิจกรรมหรือ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน 
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช
สีหนาทาทาง ประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ 
     ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เชน การเลนเกม การ รองเพลง การเลา
นิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ 
เจา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน 
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     ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
การออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของ
เจาของภาษากับของไทย  
     การใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
การลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง เทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยู
ของ เจาของภาษากับของไทย 
     การคนควา การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอ ขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา   
     การใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/การคนควา ความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

 สอบกลางภาค 1 20 
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8 Merry 
Christmas 

ต 1.1 ม.1/1-4 
ต 1.2 ม.1/1-5 
ต 1.3 ม.1/1-3 
ต 2.1 ม.1/1-3 
ต 2.2 ม.1/1-2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ การใชยา /สลากยา การ
บอก ทิศทางปายประกาศตางๆหรือการ
ใชอุปกรณ คำสั่ง เชน Look at the…/ 
here/over there. / Say it again/ 
Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the 
window and open it./ Take out 
the book, open on page 17 and 
read it./ Don’t go over there./ 
Don’t be late. etc.  
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you 
speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
the dice./ Count the number./ 
Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look up 
the meaning in a dictionary./ Look 
up the meaning in a dictionary, 
please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you 
…? etc.  

Vocabulary 
- Christmas symbols 
- Christmas songs 
- Christmas activities 
Structure 
- Past simple tense 
 Function 
- Asking and giving information 
 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
- Christmas 
symbols 
- Christmas 
songs 
- Christmas 
activities 
Structure 
- Past simple 
tense 
 Function 
2.งานเดี่ยว 
-เขียนใหขอมูล
พื้นฐานของตัวเอง
และขอมูลอื่นๆ
ทั่วไป 

11 10 
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     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,.. Second,.. Next,.. Then,.. 
Finally,.. etc. 
     ขอความ นิทาน และบทรอยกรอง
การใช พจนานุกรม หลักการอานออก
เสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน - การ
อานบทรอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 
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คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ 
นามธรรม)  
     การตีความ/ถายโอนขอมูลให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง เชน 
สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใชComparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และ
เรื่องจากสื่อประเภทตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บ
ไซดการจับ ใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ
ของเรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  
- Or-Question etc.  



280 
 

280 
 

- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อยางสุภาพ การชักชวน ประโยค/ 
ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
     คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
ขอความ ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ เชน 
Please…/…,please./I’d like…/I 
need../ 
May/Can/Could…?/Yes,../Please 
do./Certainly. /Yes, of course./ 
Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to 
help?/ Would you like any help?/ 
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I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และ
ขอความที่ใชในการขอ และใหขอมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง 
หรืออาน 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และให เหตุผลประกอบ 
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มี 
ความสุข เศรา หิว รสชาติ สวย นา
เกลียด เสียงดัง ดี ไมดี จากขาว 
เหตุการณสถานการณในชีวิตประจำวัน 
เชน Nice/ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… because… 
/ I love…because…/I feel… 
because…I think…/ I believe…/ I 
agree/disagree…I don’t believe../ I 
have no idea…/ Oh no! etc. 
     ประโยคและขอความที่ใชในการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม
ใกลตัว เชน การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเรียน การเลน 
กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
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     การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ 
การวิเคราะห ความ/เรื่อง/เหตุการณที่
อยูในความสนใจ เชน ประสบการณ 
ภาพยนตร กีฬา เพลง 
     การแสดงความคิดเห็นและการให
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน 
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช
สีหนาทาทาง ประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ 
     ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เชน การเลนเกม การ รองเพลง การเลา
นิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ 
เจา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน 
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     ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
การออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของ
เจาของภาษากับของไทย  
     การใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
การลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง เทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยู
ของ เจาของภาษากับของไทย 
     การคนควา การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอ ขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา   
     การใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/การคนควา ความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

9  ต 1.1 ม.1/1-4 
ต 1.2 ม.1/1-5 
ต 1.3 ม.1/1-3 
ต 2.1 ม.1/1-3 
ต 2.2 ม.1/1-2 

     คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ การใชยา /สลากยา การ
บอก ทิศทางปายประกาศตางๆหรือการ
ใชอุปกรณ คำสั่ง เชน Look at the…/ 

Vocabulary 
-Food & drinks : 
  Kind of food and drinks – 
 sandwiches, burger, cake, etc. 
  Methods –grill, boil, fry, etc. 

1.งานกลุมและการ
นำเสนองานกลุม 
Food & drinks : 
  Kind of food 
and drinks – 

12 10 
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ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

here/over there. / Say it again/ 
Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/ Go to the 
window and open it./ Take out 
the book, open on page 17 and 
read it./ Don’t go over there./ 
Don’t be late. etc.  
     คำแนะนำ เชน You should read 
everyday./ Think before you 
speak./ คำศัพทที่ใชในการเลนเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
the dice./ Count the number./ 
Finish. etc.  
     คำขอรอง เชน Please look up 
the meaning in a dictionary./ Look 
up the meaning in a dictionary, 
please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you 
…? etc.  
     คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/but/or  
     ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,.. Second,.. Next,.. Then,.. 
Finally,.. etc. 

  Ingredient – sugar, salt, etc. 
  Taste - sweet, spicy, salty, etc. 
  Nutrition : Protein, 
minerals,  etc. 
- Connectors:  next, last, first, 
then, before, after, second, 
third, etc. 
Structure 
- Compound sentences 
- Imperative sentences 
 Function 
- Giving instruction 
- Asking for and giving 
  information 
 

 sandwiches, 
burger, cake, 
etc. 
  Methods –grill, 
boil, fry, etc. 
  Ingredient – 
sugar, salt, etc. 
  Taste - sweet, 
spicy, salty, etc. 
  Nutrition : 
Protein, 
minerals,  etc. 
-
Connectors:  ne
xt, last, first, 
then, before, 
after, second, 
third, etc. 
Structure 
- Compound 
sentences 
- Imperative 
sentences 
 Function 
2.งานเดี่ยว 
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     ขอความ นิทาน และบทรอยกรอง
การใช พจนานุกรม หลักการอานออก
เสียง เชน  
- การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค 
- การแบงวรรคตอนในการอาน - การ
อานบทรอยกรองตามจังหวะ 
     ประโยคหรือขอความและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวง
คำศัพท สะสมประมาณ 1,400-1,550 
คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ 
นามธรรม)  
     การตีความ/ถายโอนขอมูลให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง เชน 
สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 

-เขียนถามและตอบ
การใหขอมูล
พื้นฐานของตัวเอง
และขอมูลอื่นๆ
ทั่วไป 
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ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใชComparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little etc. 
     บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และ
เรื่องจากสื่อประเภทตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บ
ไซดการจับ ใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 
สนับสนุนคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ
ของเรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม ใชหรือไม  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  
- Or-Question etc.  
- Tenses : present simple/ resent 
continuous/ past simple/ future 
simple etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence 
     ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
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ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อยางสุภาพ การชักชวน ประโยค/ 
ขอความ ที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกลตัว และสำนวนการตอบรับ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกีย่วกับ ตนเอง 
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
     คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง 
     ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
ขอความ ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ เชน 
Please…/…,please./I’d like…/I 
need../ 
May/Can/Could…?/Yes,../Please 
do./Certainly. /Yes, of course./ 
Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to 
help?/ Would you like any help?/ 
I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 
     คำศัพท สำนวน ประโยค และ
ขอความที่ใชในการขอ และใหขอมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
หรืออาน 
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     ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และให เหตุผลประกอบ 
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มี 
ความสุข เศรา หิว รสชาติ สวย นา
เกลียด เสียงดัง ดี ไมดี จากขาว 
เหตุการณสถานการณในชีวิตประจำวัน 
เชน Nice/ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… because… 
/ I love…because…/I feel… 
because…I think…/ I believe…/ I 
agree/disagree…I don’t believe../ I 
have no idea…/ Oh no! etc. 
     ประโยคและขอความที่ใชในการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม
ใกลตัว เชน การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเรียน การเลน 
กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว 
     การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ 
การวิเคราะห ความ/เรื่อง/เหตุการณที่
อยูในความสนใจ เชน ประสบการณ 
ภาพยนตร กีฬา เพลง 
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     การแสดงความคิดเห็นและการให
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกบักิจกรรมหรือ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
     การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน 
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช
สีหนาทาทาง ประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ 
     ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
     กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เชน การเลนเกม การ รองเพลง การเลา
นิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ 
เจา วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน 
     ความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
การออกเสียง ประโยคชนิดตางๆ ของ
เจาของภาษากับของไทย  
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     การใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
การลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและ ภาษาไทย 
     การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง เทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยู
ของ เจาของภาษากับของไทย 
     การคนควา การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอ ขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
     การใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา   
     การใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/การคนควา ความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

                                            รวม    57 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัต ิ
-กิจกรรมกลุม 
-งานกลุม 
-นำเสนองาน 

   2 10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา  อ22101   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  จำนวน  60  ชั่วโมง  สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30  
(มัธยมศึกษา) 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 Who’s First in 
Line? 

ต 1.1 ม.2/2-ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1,ม.2/4 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/1,ม.2-2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
 

ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรอง  
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ

อานออกเสียงบทสนทนา เขาใจบท
สนทนาที่อานและฟง เขียนกรอก
ฟอรมของสถานศึกษาพูดนำ เสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสราง
โปสเตอร/แผนปลิวแนะนำสถานที่
ทองเที่ยวที่ชื่นชอบ 

เสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและสราง
โปสเตอร/แผนปลิว
แนะนำสถานที่
ทองเที่ยวที่ชื่นชอบ 
(งานกลุม+งาน
เดี่ยว) 

9 10 
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บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๗๕๐-
๑,๙๐๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ  
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใช  Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, 
although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little    etc. 
บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่อง
จากสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซด 
 การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม  
-  Yes/No Question   



294 
 

294 
 

-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผล และการยกตัวอยาง  เชน 
I think…/ I feel…/ I believe… 
-   คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ 
so/ before/after  
-   ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,…  After,… Then,… 
Finally,…      etc. 
ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  
การชักชวน ประโยค/ขอความ  ที่ใช
แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว 
และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความ
ที่ใชในการขอและใหขอมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง
หรืออาน   
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การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง
เพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี
หนาทาทางประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบก
มือ  การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
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ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน 

2 I’m Going on 
Vacation 

ต 1.1 ม.2/1-2,ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1-2,ม.2/4 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/1,ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
 

ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรอง  
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 

อานออกเสียงบทพูดโตตอบระหวาง
ผูโดยสารและเจาหนาที่ภาคพื้นดินของ
สายการบินและระหวางผูโดยสาร
ดวยกัน ฟงประกาศที่สนามบิน พูด
บรรยายเหตุการณที่กำลังเกิดขึ้น และ
สรางโครงงานเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรมที่ทำ 

เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยวและ
กิจกรรมท่ีทำ 

9 5 
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-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่อง
จากสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซด 
 การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผล และการยกตัวอยาง  เชน 
I think…/ I feel…/ I believe… 
-   คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ 
so/ before/after  
-   ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,…  After,… Then,… 
Finally,…      etc. 
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ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  
การชักชวน ประโยค/ขอความ  ที่ใช
แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว 
และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความ
ที่ใชในการขอและใหขอมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง
หรืออาน   
การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง
เพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี
หนาทาทางประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบก
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มือ  การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
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การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน 
 

3 What Do You 
Like To Do? 

ต 1.1 ม.2/1- ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/1,ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
 

คำขอรอง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ   
การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  
การใชอุปกรณ 
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสราง
ประโยคงายๆ เชน  is/are + Past 
Participle 
-    คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/ but/ or/ before/ after      
etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,… Second,… Third,… Fourth,… 
Finally,…        etc. 
ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรอง  
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  

อานออกเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางของบุคคล ฟงคำพูด
ของบุคคลและตีความเกี่ยวกับสิ่งที่
ชอบ/ไมชอบ เขียนประโยคบรรยายสิ่ง
ที่ตนเองชอบทำและไมชอบทำในยาม
วาง และพูดบรรยายสิ่งที่ชอบ/ไมชอบ
ทำในยามวางพรอมทั้งเหตุผล 

เขียนประโยค
บรรยายสิ่งที่ตนเอง
ชอบทำและไมชอบ
ทำในยามวาง และ
พูดบรรยายสิ่งที่
ชอบ/ไมชอบทำใน
ยามวางพรอมทั้ง
เหตุผล 

10 10 
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-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
 - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๗๕๐-
๑,๙๐๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ  
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใช  Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, 
although/ Quantity words เชน 
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many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little    etc. 
บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่อง
จากสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซด 
 การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผล และการยกตัวอยาง  เชน 
I think…/ I feel…/ I believe… 
-   คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ 
so/ before/after  
-   ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,…  After,… Then,… 
Finally,…      etc. 
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-   Tenses:  present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense     
etc.     
-   Simple sentence/Compound 
sentence  
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดี
ใจ เสียใจ         มีความสุข  เศรา หิว 
รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดงั ดี ไมดี  
จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจำวัน เชน   
Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on… / I 
like…because…/ I love…because…/ 
I feel… because…/ I think…/ I 
believe…/ I agree/ disagree…/ I’m 
afraid I don’t like…/ I don’t 
believe…/ I have no idea…/ Oh 
no!          etc. 
การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ หัวขอ
เรื่อง   
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การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยู
ในความสนใจ  เชน ประสบการณ  
ภาพยนตร  กีฬา  ดนตรี เพลง  
การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี
หนาทาทางประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบก
มือ  การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
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การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน             

- สอบกลางภาค 1 20 
4 What Do You 

Want to Be? 
ต 1.1 ม.2/1- ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/3,ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/2,ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1,ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
 

คำขอรอง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ   
การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  
การใชอุปกรณ 
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสราง
ประโยคงายๆ เชน  is/are + Past 
Participle 
-    คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/ but/ or/ before/ after      
etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,… Second,… Third,… Fourth,… 
Finally,…        etc. 
ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรอง  
การใชพจนานุกรม  

นักเรียนฟงคำพูดของบุคคลเกี่ยวกับ
อาชีพในอนาคตอานขอความเกี่ยวกับ
ความชอบและความตองการของบุคคล 
พูดโตตอบเกี่ยวกับอาชีพและเหตุผลใน
การเลือกอาชีพนั้นๆและเขียนรายงาน
ผลสำรวจอาชีพที่เพ่ือนในชั้นนิยมมาก
ที่สุด 

เขียนรายงานผล
สำรวจอาชีพที่
เพื่อนในชั้นนิยม
มากที่สุด 

10 10 
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หลักการอานออกเสียง เชน 
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๗๕๐-
๑,๙๐๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ  
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
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ตางๆ โดยใช  Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, 
although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little    etc. 
บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่อง
จากสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซด 
 การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผล และการยกตัวอยาง  เชน 
I think…/ I feel…/ I believe… 
-   คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ 
so/ before/after  
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-   ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,…  After,… Then,… 
Finally,…      etc. 
-   Tenses:  present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense     
etc.     
-   Simple sentence/Compound 
sentence  
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดี
ใจ เสียใจ  มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ 
สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี ไมดี  จากขาว 
เหตุการณ สถานการณ ในชีวิตประจำวัน 
เชน   
Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on… / I 
like…because…/ I love…because…/ 
I feel… because…/ I think…/ I 
believe…/ I agree/ disagree…/ I’m 
afraid I don’t like…/ I don’t 
believe…/ I have no idea…/ Oh 
no! etc. 
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การจับใจความสำคัญ/แกนสาระ หัวขอ
เรื่อง   
การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยู
ในความสนใจ  เชน ประสบการณ  
ภาพยนตร  กีฬา  ดนตรี เพลง  
การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี
หนาทาทางประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบก
มือ  การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน  
 การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
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ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน             

5 What Is There 
for Lunch? 

ต 1.1 ม.2/1- ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1- ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
 

ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรอง  
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

บทสนทนาระหวางพนักงานเดินโตะ
กับลูกคา อานขอความบรรยายอาหาร 
พูดโตตอบเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มที่ชอบ และเขียนเมนูอาหาร 

เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับอาหาร พูด
โตตอบเกี่ยวกับ
อาหารและ
เครื่องดื่มที่ชอบ 
และเขียน
เมนูอาหาร 

9 5 
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การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๗๕๐-
๑,๙๐๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ  
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใช  Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, 
although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little    etc. 
บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่อง
จากสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซด 
 การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
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ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผล และการยกตัวอยาง  เชน 
I think…/ I feel…/ I believe… 
-   คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ 
so/ before/after  
-   ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,…  After,… Then,… 
Finally,…      etc. 
ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  
การชักชวน ประโยค/ขอความ  ที่ใช
แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว 
และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความ
ที่ใชในการขอและใหขอมูล บรรยาย 



313 
 

313 
 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง
หรืออาน   
การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง
เพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี
หนาทาทางประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบก
มือ  การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
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การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน 

6 What 
Time Do You 
Get Up? 

ต 1.1 ม.2/1- ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/1, ม2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
 

ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรอง  
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 

ฟงคำพูดของบุคคลเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวันของตน  อานขอความ
บรรยายวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของ
นักเรียนคนหนึ่ง  พูดโตตอบเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวัน  เขียนอีเมลถึงเพ่ือน
บอกกิจกรรมสุดสัปดาหและเขียนบท
สัมภาษณบุคคลที่มีชื่อเสียงและพูด
นำเสนอในชั้นเรียน 

เขียนบทสัมภาษณ
บุคคลที่มีชื่อเสียง
และพูดนำเสนอใน
ชั้นเรียน 

9 10 
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 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๗๕๐-
๑,๙๐๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ  
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใช  Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, 
although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
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some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little    etc. 
บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่อง
จากสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซด 
 การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผล และการยกตัวอยาง  เชน 
I think…/ I feel…/ I believe… 
-   คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ 
so/ before/after  
-   ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,…  After,… Then,… 
Finally,…      etc. 
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ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  
การชักชวน ประโยค/ขอความ  ที่ใช
แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว 
และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ขอมลูเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความ
ที่ใชในการขอและใหขอมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง
หรืออาน   
การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง
เพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสี
หนาทาทางประกอบ การพูดขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบก
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มือ  การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
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การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน 

                                            รวม    57 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัต ิ
-กิจกรรมกลุม 
-งานกลุม 
-นำเสนองาน 

   2 10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา  อ22102   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  จำนวน  60  ชั่วโมง  สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30  
(มัธยมศึกษา) 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

7 What Does 
He Look 
Like? 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/3 
ต 4.2 ม.2/1  
 

คำขอรอง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ   
การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  
การใชอุปกรณ 
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสราง
ประโยคงายๆ เชน  is/are + Past 
Participle 
-    คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/ but/ or/ before/ after      
etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,… Second,… Third,… Fourth,… 
Finally,…        etc. 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนนัทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

ฟงขอมูลบรรยายลักษณะทางกายภาพ
และบุคลิกภาพของบุคคลตาง ๆ เขียน
บรรยายลักษณะของบุคคล อาน
แบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกภาพ และ
พูดอภิปรายผลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถาม 

เขียนบรรยาย
ลักษณะของบุคคล 
อานแบบสอบถาม
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
และพูดอภิปรายผล
ที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถาม 

9 10 
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การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๗๕๐-
๑,๙๐๐ คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับ
สื่อทีไ่มใชความเรียง เชน  สัญลักษณ  
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 
ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใช  Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, 
although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ 
little    etc. 
การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง
เพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
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การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องตางๆ 
ใกลตัว และประสบการณ 
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
การคนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ  ในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 
คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบาย 
การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องตางๆ 
ใกลตัว และประสบการณ 
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
การคนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ  ในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 

8 What’s the 
Matter? 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/2 
ต 4.2 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/2 

คำขอรอง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ   
การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  
การใชอุปกรณ 
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสราง
ประโยคงายๆ เชน  is/are + Past 
Participle 

ฟงบทสนทนาเกี่ยวกับอาการ
เจ็บปวย อานบทความบรรยายเรื่อง
สมุนไพรที่ใชรักษาโรค พูดอภิปราย
เกี่ยวกับการรักษาโรคโดยใชยาแผน
โบราณ และเขียนบรรยายสรรพคุณ
ของสมุนไพรที่ใชรักษาโรค 

เขียนบรรยายเรื่อง
สมุนไพรที่ใชรักษา
โรค พูดอภิปราย
เกี่ยวกับการรักษา
โรคโดยใชยาแผน
โบราณ และเขียน
บรรยายสรรพคุณ
ของสมุนไพรที่ใช
รักษาโรค 

9 5 
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 -    คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/ but/ or/ before/ after      
etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,… Second,… Third,… Fourth,… 
Finally,…        etc. 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบาย 
การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง
เพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
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ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ  ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน         เชน การทำหนังสือเลม
เล็กแนะนำโรงเรียน        การทำแผน
ปลิว ปายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำ
โรงเรียน  การนำเสนอขอมูลขาวสารใน
โรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ    

9 What Can 
You Do 
There? 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.3 ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/2 

คำขอรอง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ   

อานออกเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการ
ไปพักผอนสุดสัปดาห ฟงบทสนทนา
เกี่ยวกับการตอบรับและปฏิเสธคำเชื้อ
เชิญ พูดอภิปรายแนะนำกิจกรรมที่
นาสนใจในทองถิ่นของตนเอง และ

พูดอภิปรายแนะนำ
กิจกรรมท่ีนาสนใจ
ในทองถิ่นของ
ตนเอง และเขียน
บรรยายสถานที่

10 10 
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ต 2.2 ม.2/2 
ต 4.2 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/2 
 

การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  
การใชอุปกรณ 
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสราง
ประโยคงายๆ เชน  is/are + Past 
Participle 
-    คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/ but/ or/ before/ after      
etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,… Second,… Third,… Fourth,… 
Finally,…        etc. 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ  เชน 

เขียนบรรยายสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทย 

ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในประเทศ
ไทย 
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Please…/…, please./ I’d like…/ I 
need… / May/Can/Could…?/ 
Yes,../Please do./  
Certainly./ Yes, of course./ Sure. 
/Go right ahead./   
Need some help?/ What can I do 
to help?/  
Would you like any help?/ I’m 
afraid…/  
I’m sorry, but…/ Sorry, but…            
etc. 
การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องตางๆ 
ใกลตัว และประสบการณ 
ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ  ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน 
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การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน เชน การทำหนังสือเลมเล็ก
แนะนำโรงเรียน        การทำแผนปลิว 
ปายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน  
การนำเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน
เปนภาษาอังกฤษ    

- สอบกลางภาค 1 20 
10 What Are 

You Going 
to Do? 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.3 ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/2 
ต 4.2 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/2 
 

คำขอรอง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ   
การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  
การใชอุปกรณ 
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสราง
ประโยคงายๆ เชน  is/are + Past 
Participle 
-    คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/ but/ or/ before/ after      
etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,… Second,… Third,… Fourth,… 
Finally,…        etc. 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 

ฟงบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลจะ
กระทำ อานขอความบรรยายเกี่ยวกับ
การฉลองการสำเร็จการศึกษา พูด
อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คนไทยกระทำใน
โอกาสพิเศษหรือวันสำคัญตาง ๆ และ
เขียนบรรยายวันสำคัญหรือการเฉลิม
ฉลองในโอกาสพิเศษตาง ๆ ของคน
ไทยและนำเสนอในชั้นเรียน 

เขียนบรรยายวัน
สำคัญหรือการ
เฉลิมฉลองใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ 
ของคนไทยและ
นำเสนอในชั้นเรียน 

10 10 
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สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I 
need… / May/Can/Could…?/ 
Yes,../Please do./  
Certainly./ Yes, of course./ Sure. 
/Go right ahead./   
Need some help?/ What can I do 
to help?/  
Would you like any help?/ I’m 
afraid…/  
I’m sorry, but…/ Sorry, but…            
etc. 
การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องตางๆ 
ใกลตัว และประสบการณ 
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ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ  ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของเจาของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
การคนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ  ในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 
การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน         เชน การทำหนังสือเลม
เล็กแนะนำโรงเรียน        การทำแผน
ปลิว ปายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำ
โรงเรียน  การนำเสนอขอมูลขาวสารใน
โรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ      
 



330 
 

330 
 

11 Who Were 
They? 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.2 ม.2/2 
ต 4.2 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/2 
 

คำขอรอง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ   
การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  
การใชอุปกรณ 
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสราง
ประโยคงายๆ เชน  is/are + Past 
Participle 
-    คำสันธาน (conjunction) เชน 
and/ but/ or/ before/ after      
etc. 
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน 
First,… Second,… Third,… Fourth,… 
Finally,…        etc. 
ประโยค หรือขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/

ฟงบทสนทนาและบอกรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลที่เปนคูสนทนาพูด
สนทนาเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวในอดีต 
อานบทความเกี่ยวกับพหุปญญาและ
เขียนบรรยายบุคคลสำคัญใน
ประวัติศาสตรของไทย 

เขียนบรรยาย
บุคคลสำคัญใน
ประวัติศาสตรของ
ไทย 

9 5 
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เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง
เพลง การอานหนังสือ การทองเทีย่ว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ    
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
การคนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ  ในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 
การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน         เชน การทำหนังสือเลม
เล็กแนะนำโรงเรียน        การทำแผน
ปลิว ปายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำ
โรงเรียน  การนำเสนอขอมูลขาวสารใน
โรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ      

12 What Did 
They Do 
Yesterday? 

ต 1.3 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/2 
ต 4.2 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/2 

การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน  การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟง

คำพูดแกตัวของบุคคล อานประวัติ
บุคคลที่มีชื่อเสียงพูดโตตอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีทำไปแลว และเขียนเลา
ประวัติและผลงานของนักแสดงที่ชื่น
ชอบ 

เขียนเลาประวัติ
และผลงานของ
นักแสดงที่ชื่นชอบ 

9 10 
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 เพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องตางๆ 
ใกลตัว และประสบการณ ความเปนมา
และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ  
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
เจาของภาษา การใชภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/การคนควาความรู/ขอมูล
ตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ การ
ใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน  เชน การทำหนังสือเลมเล็ก
แนะนำโรงเรียน การทำแผนปลิว ปาย
คำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน  
การนำเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน
เปนภาษาอังกฤษ    

                                            รวม    57 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัต ิ
-กิจกรรมกลุม 
-งานกลุม 
-นำเสนองาน 

   2 10 

รวมทั้งรายวิชา 100 



333 
 

333 
 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา  อ23101   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จำนวน  60  ชั่วโมง  สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 How Often 
Do You Work 
Out? 

ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อยางไร ทำไม ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question       etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I 
think…/ I feel…/ I believe…/ I 
agree/disagree…/ I don’t 
believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 
การพูดถาม-ตอบเก่ียวกับกิจกรรมยาม
วาง  การอานบทอานเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ชอบหรือไมชอบทำและความถี่ของ
การทำกิจกรรม และการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเอง   
(Adverb of frequency, Gerund as 
objects of verbs) 
 

เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวันของ
ตนเอง   
 
 

9 10 
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-    คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ so/ before/ 
after     etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ 
one/ ones     etc. 
-   Tenses : present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense  
etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความ
ที่ใชในการขอและใหขอมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน   
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดี
ใจ เสียใจ          มีความสุข  เศรา หิว 
รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดงั ดี  ไมดี  
จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจำวัน เชน  
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Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / I 
like…because…/ I love… because… 
/ 
 I feel… because…I think…/ I 
believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I 
don’t like…   I don’t believe…/ I 
have no idea…/ Oh no!          etc. 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ/ประเด็น
ที่อยูในความสนใจของสังคม เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเลน
กีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ    
การเลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การ
ใชสีหนาทาทางประกอบ  การพูด ขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
มือ   การแสดงความ รูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
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ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจาของภาษา  
 การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  

2 Don’t Worry! 
Be Happy. 

ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/2 
ต 1.2 ม.3/3 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1  
ต 4.1 ม.3/1 

การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อยางไร ทำไม ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  

อานบทอานเกี่ยวกับสัตว และการ
เขียนบรรยายสิ่งที่ทำใหตนเกิด
ความรูสึกหรืออารมณตาง ๆ พรอมทั้ง
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหเหตุผล   
(Negative questions with Why, 
Why?/ Because, Intensifiers: very, 
so, a little, a lot) 
 

บรรยายสิ่งที่ทำให
ตนเกิดความรูสึก
หรืออารมณตาง ๆ 
พรอมทั้ง
ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการให
เหตุผล  

9 5 
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-  Or-Question       etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I 
think…/ I feel…/ I believe…/ I 
agree/disagree…/ I don’t 
believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ so/ before/ 
after     etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ 
one/ ones     etc. 
-   Tenses : present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense     
etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  
การชักชวน  การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว 
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สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน การ
สนทนา/เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
บุคคลใกลตัว  สถานการณ  ขาว เรื่องท่ี
อยูในความสนใจในชีวิตประจำวัน    
คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง  
คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซอน 
ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I 
need…/ May/Can/Could…?/ 
Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, 
of course./ Sure./ Go right ahead./ 
Need some help?/ What can I do 
to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, 
but…/ Sorry, but…         etc. 
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดี
ใจ เสียใจ มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ 
สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี  ไมดี  จาก
ขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจำวัน เชน  
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Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / I 
like…because…/ I love… because… 
/ 
 I feel… because…I think…/ I 
believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I 
don’t like…   I don’t believe…/ I 
have no idea…/ Oh no!          etc. 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ/ประเด็น
ที่อยูในความสนใจของสังคม เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเลน
กีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ      
การแสดงความคิดเห็น และการให
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ และเหตุการณ 
การเลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การ
ใชสีหนาทาทางประกอบ  การพูด ขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
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มือ   การแสดงความ รูสึกชอบ/ไมชอบ  
การกลาวอวยพร การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
การคนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ  ในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 

3 What Do You 
Need? 

ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

ประโยค ขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ -ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ   การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนวงคำศัพทสะสม
ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ (คำศัพท 
ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) การ
ตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อ
ที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ  
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล 
สถานที่ตางๆ  โดยใช Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เชน  
many/ much/ a lot of/ lots of/ 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสั่งอาหาร
ทางโทรศัพท การพูดบรรยายเกี่ยวกับ
กิจกรรมการซื้อของที่ซูเปอรมารเกต็ 
การบอกจำนวนสิ่งของ การอานบท
อานบรรยายเกี่ยวกับผลไม และการ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอ
สุขภาพของตนเอง  (Count/non-
count nouns, expressions of 
quantity) 
 

เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนตอ
สุขภาพของตนเอง 

10 10 
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some/ any /a few/ few/ a little/ 
little etc. 
การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อยางไร ทำไม ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I 
think…/ I feel…/ I believe…/ I 
agree/disagree…/ I don’t 
believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
- คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ so/ before/ 
after etc. 



342 
 

342 
 

-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ 
one/ ones  etc. 
-   Tenses : present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense     
etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เชน การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  
การชักชวน  การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน การ
สนทนา/เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
บุคคลใกลตัว  สถานการณ  ขาว เรื่องท่ี
อยูในความสนใจในชีวิตประจำวัน    
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ/ประเด็น
ที่อยูในความสนใจของสังคม เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเลน
กีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศกึษา  สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ      
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กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 

- สอบกลางภาค 1 20 
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4 Going 
Shopping. 

ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/3 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2. ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/2 

ประโยค ขอความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ -ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ   การเดินทางทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนวงคำศัพทสะสม
ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ (คำศัพท 
ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) การ
ตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อ
ที่ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ  
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล 
สถานที่ตางๆ  โดยใช Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เชน  
many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any /a few/ few/ a little/ 
little etc. 
การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการโฆษณา
สินคา การพูดสนทนาเกี่ยวกับการ
จับจายซื้อของ การแสดงความเห็น
ดวย ไมเห็นดวย การอานบทอาน
เกี่ยวกับคนที่จับจายซื้อของมากเกิน
พอดี และการเขียนเกี่ยวกับงานอดิเรก
ที่บุคคลทั่วไปชอบทำในแตละประเทศ   
(Information questions with 
going to, Agreeing with so… and 
neither…) 
 

เขียนเกี่ยวกับงาน
อดิเรกที่บุคคล
ทั่วไปชอบทำในแต
ละประเทศ   

10 10 



345 
 

345 
 

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อยางไร ทำไม ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I 
think…/ I feel…/ I believe…/ I 
agree/disagree…/ I don’t 
believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ so/ before/ 
after etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ 
one/ ones etc. 
-   Tenses : present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense     
etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
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ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ 
เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I 
need…/ May/Can/Could…?/ 
Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, 
of course./ Sure./ Go right ahead./ 
Need some help?/ What can I do 
to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, 
but…/ Sorry, but… etc. 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความ
ที่ใชในการขอและใหขอมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน   
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดี
ใจ เสียใจ          มีความสุข  เศรา หิว 
รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดงั ดี  ไมดี  
จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจำวัน เชน  
Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / I 
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like…because…/ I love… because… 
/ 
 I feel… because…I think…/ I 
believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I 
don’t like…   I don’t believe…/ I 
have no idea…/ Oh no!  etc. 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ/ประเด็น
ที่อยูในความสนใจของสังคม เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเลน
กีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ      
การแสดงความคิดเห็น และการให
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ และเหตุการณ 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน 
การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วัน
ขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
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การแสดงความคิดเห็น และการให
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ และเหตุการณ 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การนำวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เชน การ
ทำหนังสือเลมเล็กแนะนำโรงเรียน 
ชุมชน และทองถิ่น การทำแผนปลิว    
ปายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   
โรงเรียนและสถานท่ีสำคัญในชุมชนและ
ทองถิ่น การนำเสนอขอมูลขาวสารใน
โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น    เปน
ภาษาอังกฤษ     
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5 Did You Have 
A Good 
Time? 

ต 1.1 ม.3/2 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/2 

ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรอง  
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 
-   การออกเสียงพยัญชนะตนคำและ
พยัญชนะทายคำ  สระเสียงสั้น สระ
เสียงยาว สระประสม 
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำและ
กลุมคำ 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อยางไร ทำไม ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question       etc.     

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบรรยาย
สถานที่ทองเที่ยว  การพูดสมัภาษณ
เพื่อนเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
ในชวงวันหยุด การอานบทอาน
เกี่ยวกับกรุงเทพฯ และการเขียน
บันทึกเก่ียวกับการทองเที่ยวในวันหยุด
พักผอน   
(Simple past tense, Infinitive of 
purpose) 
 

เขียนบันทึก
เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวในวันหยุด
พักผอน   
 

9 5 
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ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I 
think…/ I feel…/ I believe…/ I 
agree/disagree…/ I don’t 
believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ so/ before/ 
after     etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ 
one/ ones     etc. 
-   Tenses : present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense     
etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
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ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 
การนำวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เชน การ
ทำหนังสือเลมเล็กแนะนำโรงเรียน 
ชุมชน และทองถิ่น การทำแผนปลิว    
ปายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   
โรงเรียนและสถานท่ีสำคัญในชุมชนและ
ทองถิ่น การนำเสนอขอมูลขาวสารใน
โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น    เปน
ภาษาอังกฤษ     
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6 Accidents 
Happen! 

ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อยางไร ทำไม ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question       etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  
การใหเหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I 
think…/ I feel…/ I believe…/ I 
agree/disagree…/ I don’t 
believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    คำสันธาน (conjunctions) and/ 
but/ or/ because/ so/ before/ 
after     etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ 
one/ ones     etc. 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขาว การพูดเลา
อุบัติเหตุที่ตนเองประสบในอดีต การ
อานขอความบรรยายประสบการณ
ของบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุ และการ
เขียนเลาประสบการณจากสถานการณ
สมมติ   
(Past progressive, Past 
progressive + when ) 

เขียนบรรยาย
ประสบการณของ
บุคคลที่ประสบ
อุบัติเหตุ และการ
เขียนเลา
ประสบการณจาก
สถานการณสมมติ   
 

9 10 
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-   Tenses : present simple/ 
present continuous/ present 
perfect/ past simple/ future tense     
etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความ
ที่ใชในการขอและใหขอมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน   
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ/ประเด็น
ที่อยูในความสนใจของสังคม เชน การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเลน
กีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ      
การเลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การ
ใชสีหนาทาทางประกอบ  การพูด ขณะ
แนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
มือ   การแสดงความ รูสึกชอบ/ไมชอบ  
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การกลาวอวยพร การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 

                                            รวม    57 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัต ิ
-กิจกรรมกลุม 
-งานกลุม 
-นำเสนองาน 

   2 10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

       รหัสวิชา  อ23102   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จำนวน  60  ชั่วโมง  สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30  

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

7 Have You 
Ever? 

ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/2 
ต 1.2 ม.3/3 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1  
ต 4.1 ม.3/1 

การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความ
สำคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน  
ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม ใช
หรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question       etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การให
เหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I think…/ I 
feel…/ I believe…/ I agree/disagree…/ I 
don’t believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ 
or/ because/ so/ before/ after     etc. 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟงบท
สนทนาเกี่ยวกับบุคคล การอาน
เกี่ยวการเลาเรื่องหรือบรรยาย
ประสบการณที่ประทับใจของ
ตนเอง การพูดและการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับประสบการณที่
ประทับใจของตนเอง   
(Present perfect, Adverb: 
ever) 
 

การเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับ
ประสบการณที่
ประทับใจของ
ตนเอง   

10 10 
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-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ one/ 
ones     etc. 
-   Tenses : present simple/ present 
continuous/ present perfect/ past 
simple/ future tense     etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  
การพูดแทรกอยางสุภาพ  การชักชวน  การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน การ
สนทนา/เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคล
ใกลตัว  สถานการณ  ขาว เรื่องที่อยูในความ
สนใจในชีวิตประจำวัน    
คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มี
ขั้นตอนซับซอน 
ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและ
ใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 
Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go 
right ahead./ Need some help?/ What 
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can I do to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but…         etc. 
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น 
และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย นา
เกลียด เสียงดัง ดี  ไมดี  จากขาว เหตุการณ 
สถานการณ ในชีวิตประจำวัน เชน  
Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / I like…because…/ 
I love… because… / 
 I feel… because…I think…/ I believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t 
like…   I don’t believe…/ I have no 
idea…/ Oh no!          etc. 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ/ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของ
สังคม เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ      
การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณ 
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การเลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางใน
การสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  
การชมเชย   การใชสีหนาทาทางประกอบ  การ
พูด ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
มือ   การแสดงความ รูสึกชอบ/ไมชอบ  การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การ
คนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลง
การเรียนรูตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ 

8 The More, 
the Better 

ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

ประโยค ขอความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ   การเดินทางทองเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ 
คำ (คำศัพท ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) การ
ตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใช
ความเรียง เชน  สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ  
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล 
สถานที่ตางๆ  โดยใช Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟงบท
สนทนาวิจารณการเลนกีฬาของ
นักกีฬาที่ชื่นชอบ การพูดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองที่ชอบ
และเลือกท่ีจะไปอยูอาศัยพรอม
เหตุผล การอานบทบรรยาย
สถานที่ และการเขียน
เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น   
(Comparatives) 
 

การเขียน
เปรียบเทียบตนเอง
กับบุคคลอื่น   

11 10 
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although/ Quantity words เชน  many/ 
much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a 
few/ few/ a little/ little etc. 
การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความ
สำคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนกิส เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน  
ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม ใช
หรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การให
เหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I think…/ I 
feel…/ I believe…/ I agree/disagree…/ I 
don’t believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
- คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ 
because/ so/ before/ after etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ one/ 
ones  etc. 
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-   Tenses : present simple/ present 
continuous/ present perfect/ past 
simple/ future tense     etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  
การพูดแทรกอยางสุภาพ  การชักชวน  การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน การ
สนทนา/เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคล
ใกลตัว  สถานการณ  ขาว เรื่องที่อยูในความ
สนใจในชีวิตประจำวัน    
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ/ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของ
สังคม เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ      
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
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การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการ
นำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 

9 It’s Amazing ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/3 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2 ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและ
ใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 
Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go 
right ahead./ Need some help?/ What 
can I do to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 

ภาษาอังกฤษเกีย่วกับการฟง
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปนที่สุดใน
โลก การพูดใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่
เปนที่สุดของโลก การอาน
ขอความบรรยายเกี่ยวกับ
ปลาวาฬสีน้ำเงิน และการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับสัตวหรือพืชที่
ใกลสูญพันธุ    
(Superlatives, Question with 
How + adj.) 
 

การเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสัตวหรือ
พืชที่ใกลสูญพันธุ    
 

12 10 
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ต 4.2 ม.3/2 คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความที่ใชใน
การขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน   
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น 
และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 
เสียใจ          มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ 
สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี  ไมดี  จากขาว 
เหตุการณ สถานการณ ในชีวิตประจำวัน เชน  
Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / I like…because…/ 
I love… because… / 
 I feel… because…I think…/ I believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t 
like…   I don’t believe…/ I have no 
idea…/ Oh no!  etc. 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ/ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของ
สังคม เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ      
การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณ 
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กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณ 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน
และความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย 
การนำวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการ
นำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และทองถิ่น เชน การทำหนังสือเลมเล็ก
แนะนำโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น การทำ
แผนปลิว    ปายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   
โรงเรียนและสถานท่ีสำคัญในชุมชนและทองถิ่น 
การนำเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน ชุมชน 
และทองถิ่น    เปนภาษาอังกฤษ     
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- สอบกลางภาค 1 20 

10 Leave My 
Things 
Alone! 

ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2. ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/2 

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและ
ใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 
Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go 
right ahead./ Need some help?/ What 
can I do to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความที่ใชใน
การขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน   
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ/ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของ
สังคม เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ      
การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณ 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟงบท
สนทนาเกี่ยวกับความเปนเจาของ 
การพูดขอและใหขอมูลเพื่อแสดง
ความเปนเจาของและเลาเก่ียวกับ
ประสบการณของตนเอง การอาน
ขอความบรรยายความรูสึกของ
บุคคลเกี่ยวกับการอยูรวมกับ
บุคคลอ่ืน และการเขียนเลา
ประสบการณของตนในการอยู
รวมกับบุคคลอื่น   
(Possessives, Question word: 
Whose) 
 

เขียนเลา
ประสบการณของ
ตนในการอยู
รวมกับบุคคลอื่น   
 

12 10 
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กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน
และความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย 
การนำวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการ
นำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และทองถิ่น เชน การทำหนังสือเลมเล็ก
แนะนำโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น การทำ
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แผนปลิว    ปายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   
โรงเรียนและสถานท่ีสำคัญในชุมชนและทองถิ่น 
การนำเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน ชุมชน 
และทองถิ่น    เปนภาษาอังกฤษ     

11 What 
Should I 
do? 

ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/3 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2. ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/2 

ประโยค ขอความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ   การเดินทางทองเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ 
คำ (คำศัพท ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) การ
ตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใช
ความเรียง เชน  สัญลักษณ เครือ่งหมาย กราฟ  
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล 
สถานที่ตางๆ  โดยใช Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 
although/ Quantity words เชน  many/ 
much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a 
few/ few/ a little/ little etc. 
การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความ
สำคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน  

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟง
ปญหาของผูอื่น การพูดให
คำแนะนำเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่อยาก
ใหเกิดข้ึน การอานคำแนะนำ
เกี่ยวกับปญหาสุขภาพของวัยรุน 
และการเขียนแสดงความคิดเห็น 
การใหคำแนะนำเกี่ยวกับการมี
สุขภาพท่ีดีและมีรางกายสมสวน   
(Auxiliary verb: should/ 
shouldn’t) 
 

เขียนแสดงความ
คิดเห็น การให
คำแนะนำเกี่ยวกับ
การมีสุขภาพที่ดี
และมีรางกายสม
สวน   
 

11 10 
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ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทำไม ใช
หรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question etc.     
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การให
เหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I think…/ I 
feel…/ I believe…/ I agree/disagree…/ I 
don’t believe…/ I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
-    คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ 
or/ because/ so/ before/ after etc. 
-   Infinitive pronouns :some/ any/ 
someone/ anyone/ everyone/ one/ 
ones etc. 
-   Tenses : present simple/ present 
continuous/ present perfect/ past 
simple/ future tense     etc. 
-   Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence 
ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและ
ใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน 
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Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 
Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go 
right ahead./ Need some help?/ What 
can I do to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 
คำศัพท  สำนวน ประโยค และขอความที่ใชใน
การขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน   
ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น 
และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 
เสียใจ          มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ 
สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี  ไมดี  จากขาว 
เหตุการณ สถานการณ ในชีวิตประจำวัน เชน  
Nice./ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / I like…because…/ 
I love… because… / 
 I feel… because…I think…/ I believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t 
like…   I don’t believe…/ I have no 
idea…/ Oh no!  etc. 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ/ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของ
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สังคม เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ      
การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณ 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม   
วันวาเลนไทน     
การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณ 
การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน
และความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย 
การนำวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช 
การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการ
นำเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
การใชภาษาสือ่สารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
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การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และทองถิ่น เชน การทำหนังสือเลมเล็ก
แนะนำโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น การทำ
แผนปลิว    ปายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   
โรงเรียนและสถานท่ีสำคัญในชุมชนและทองถิ่น 
การนำเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน ชุมชน 
และทองถิ่น    เปนภาษาอังกฤษ     

                                            รวม    57 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัต ิ
-กิจกรรมกลุม 
-งานกลุม 
-นำเสนองาน 

   2 10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ 11201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง/ป 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80/20 (ประถมศึกษา) 

 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา         

  (ชม.) 
คะแนน 

1 Greeting  
 

1.แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 

คำศัพทคำทักทาย 
Hi/Hello/Good morning/ 
Good afternoon/Good evening. 
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  เชน   
How are you?/I’m fine. Thank you. And 
you?/ Hello, I am…   

 การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับคำ
ทักทายและประโยคทักทาย  

-การพูดสนทนา
ทักทาย 
- สมุดคำศัพท 

5 10 

2 Myself 1.แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 
2.บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน 
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

คำศัพทคำทักทาย  
Hi/Hello/Good morning/Good 
afternoon/ Good evening. 
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  เชน   
How are you?/I’m fine. Thank you. 
And you?/ Hello, I am…   

บทสนทนาถาม-ตอบ 
- Where is he/she/it from? 
-  Where are you/we/ they 
from? 
- I am from …… 

การร ู  และเข  า ใจคำศ ัพท  และ
ประโยคเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง
และอธิบายขอมูลตัวเองพื้นฐาน 

-การพูดแนะนำ
ตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

3 My family 3. พูดถึงครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน อธิบาย
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของพวกเขา 

คำศัพทเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว baby, 
brother, boy, girl, father  
(dad, daddy),   (mum, mummy) 
บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับครอบครัว และ
การถามจำนวนคนในครอบครัวและเพ่ือนท่ี
โรงเรียน 
- How many people in your family? 
- Do you have sister or brother? 

การรู และเขาใจคำศัพทเกี ่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว และประโยค
แนะนำสมาชิกในครอบครัว 

- เขียนแผนผัง
ครอบครัว Family 
Tree 

- การพูดแนะนำ
สมาชิกใน
ครอบครัว 

5 10 

4 My School 3.พูดถึงครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน อธิบาย
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของพวกเขา 
6.พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ่ือนและเพ่ือน
รวมงาน 

คำศัพทเกี่ยวกับเพื่อน และสิ่งของตางๆใน
โรงเรียน 

friend, pencil, ruler, eraser, classroom, 
book, notebook, desk 

บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับจำนวนเพื่อน
และสิ่งของที่อยูในชั้นเรียน 

- How many people in your 
classroom? 

- How many pencil in classroom? 

 

การร ู  และเข  า ใจคำศ ัพท  และ
ประโยคถาม-ตอบเกี ่ยวกับเพื ่อน
และสิ่งของตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

-การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับเพื่อนและ
สิ่งของตางๆ 
ภายในโรงเรียน 
- สมุดคำศัพท 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

5 Daily Routine 6.พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ่ือนและเพ่ือน
รวมงาน 

คำศัพทเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน get up, 
take a shower, brush my teeth, have 
breakfast, go to school, etc. 
ประโยคเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 
- In the morning, I get up, take a 
shower, brush my teeth, and have 
breakfast. 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ 
กิจวัตรประจำวัน 
 
 
 
 

-การพูดเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวัน
ของตัวเอง 
- Mind mapping  

5 10 

6 My 
Hometown 

2.บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน 
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

 บทสนทนาถาม-ตอบ 
- Where is he/she/it from?  
-Where are you/we/they from? 
- I am from …… 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
สถานที่และบอกตำแหนง 
 

- เขียนแผนผังเมือง
ของตนเอง 
- การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับเมืองที่
ตนเองอยู 

5 10 

7 My meal 5.พูดคุยเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและสั่ง
อาหารงายๆ สำหรับ
ซื้อกลับบาน 

คำศัพทเกี ่ยวกับอาหาร เครื ่องดื ่ม apple, 
banana, bread, breakfast, cake, 
chicken, dinner, egg, fish, fruit, ice 
cream, water, juice 
บทสนทนาถาม-ตอบเกี ่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มโปรด 
- What is your favorite food? 
- I like ice cream and cake.  

 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
คำศัพทเกี่ยวกับมื้ออาหารและชื่อ
อาหาร 
 

- การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหาร 

- ปอบอัพเมนูอาหาร 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

8 My future 1. แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 
 

คำศัพทเกี่ยวกับอาชีพ 
doctor, teacher, nurse, policeman, etc. 
โครงสรางประโยค 
- What do you want to be in the future? 
- I want to be …… 
- What do you do? 
- I am a ……..  

การรู และเขาใจคำศัพทเกี ่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ  

- การพูดแนะนำ
อาชีพ 
 

5 10 

รวม    40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

ภาระงาน/การปฏิบัติ 
    20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ 12201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง/ป 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80/20 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา         

  (ชม.) 
คะแนน 

1 Greeting  
 

1.แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 

คำศัพทคำทักทายHi/Hello/Good morning/Good 
afternoon/Good evening. 
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  เชน   
How are you?/I’m fine. Thank you. And you?/ 
Hello, I am… /What’s your name?/My name is…  

 การรูและเขาใจคำศัพท
เกี ่ยวกับคำทักทายและ
ประโยคทักทาย  

-การพูดสนทนา
ทักทาย 
- สมุดคำศัพท 

5 10 

2 Myself 1.แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 
2.บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน 
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

คำศัพทคำทักทาย  
Hi/Hello/Good morning/Good afternoon/ Good 
evening. 
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  เชน   
How are you?/I’m fine. Thank you. And you?/ 
Hello, I am… /What’s your name?/My name is… 

คำศัพทประเทศอาเซียน Thailand, China, Myanmar, 

Laos, Vietnam, etc. 

บทสนทนาถาม-ตอบ 
-Where is he/she/it from?  
-Where are you/we/they from? 
- She is from …… 

การรูและเขาใจคำศัพท
และประโยคเก ี ่ยวกับ
การแนะนำตัวเองและ
อธ ิบายข อม ูลต ั ว เอง
พื้นฐาน 

-การพูดแนะนำ
ตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

3 My family 3. พูดถึงครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน อธิบาย
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของพวกเขา 

คำศัพทเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว baby, 
brother, boy, girl, father  
(dad, daddy),   (mum, mummy) 
บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับครอบครัว และการ
ถามจำนวนคนในครอบครัวและเพ่ือนท่ีโรงเรียน 
- How many people in your family? 
- Do you have sister or brother? 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
สมาช ิ ก ในครอบคร ั ว  และ
ประโยคแนะนำสมาช ิก ใน
ครอบครัว 

- เขียนแผนผัง
ครอบครัว Family 
Tree 

- การพูดแนะนำ
สมาชิกใน
ครอบครัว 

5 10 

4 My School 3.พูดถึงครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน อธิบาย
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของพวกเขา 
6.พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ่ือนและเพ่ือน
รวมงาน 

คำศัพทเกี่ยวกับเพื่อน และสิ่งของตางๆใน
โรงเรียน 
friend, pencil, ruler, eraser, classroom, 
book, notebook, desk 
บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับจำนวนเพื่อนและ
สิ่งของที่อยูในชั้นเรียน 
- How many people in your classroom? 
- How many girls/boys in the classroom? 
- How many pencil in classroom? 
 
 

การรู และเขาใจคำศัพทและ
ประโยคถาม-ตอบเก ี ่ยวกับ
เพื่อนและสิ่งของตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน 

-การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับเพื่อนและ
สิ่งของตางๆ 
ภายในโรงเรียน 
- สมุดคำศัพท 

5 10 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 
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5 Daily Routine 6.พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ่ือนและเพ่ือน
รวมงาน 

คำศัพทเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน get up, take a 
shower, brush my teeth, have breakfast, 
go to school, etc. 
ประโยคเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 
- In the morning, I get up, take a shower, 
brush my teeth, and have breakfast. 
- In the afternoon, …. 
- In the evening, …. 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ 
กิจวัตรประจำวัน 
 
 
 
 

-การพูดเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวัน
ของตัวเอง 
- Mind mapping  

5 10 

6 My 
Hometown 

2.บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน 
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

 คำศัพทประเทศอาเซียน Thailand, China, 

Myanmar, Laos, Vietnam, etc. 

บทสนทนาถาม-ตอบ 
-Where is he/she/it from?  
-Where are you/we/they from? 
- She is from …… 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียน 
 

- การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับประเทศที่
ตนเองอยู 

5 10 

7 My meal 5.พูดคุยเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและสั่ง
อาหารงายๆ สำหรับ
ซื้อกลับบาน 

คำศัพทเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม apple, bread, 
breakfast, cake, chicken, dinner, egg, fish, 
fruit, ice cream, water, juice 
บทสนทนาถาม-ตอบเก ี ่ ยวก ับอาหารและ
เครื่องดื่มโปรด 
- What is your favorite food? 
- I like ice cream and cake.  

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
คำศัพทเกี่ยวกับมื้ออาหารและ
ชื่ออาหาร 
 

- การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหาร 

- ปอบอัพเมนูอาหาร 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

8 My future 1. แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 
 

คำศัพทเกี่ยวกับอาชีพ 
doctor, teacher, nurse, policeman, etc. 
โครงสรางประโยค 
- What do you want to be in the future? 
- I want to be …… 
- What do you do?/ What does she do? 
- I am a …….. , She/He is a ……. 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ  

- การพูดแนะนำ
อาชีพ 
 

5 10 

รวม    40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

ภาระงาน/การปฏิบัติ 
    20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา อ 13201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 40 ชั่วโมง/ป 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80/20 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 Greeting  
 

1.แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 

คำศัพทคำทักทาย 
Hi/Hello/Good morning/ 
Good afternoon/Good evening. 
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  เชน   
How are you?/I’m fine. Thank you. And 
you?/ Hello, I am…   

 การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับคำ
ทักทายและประโยคทักทาย  

-การพูดสนทนา
ทักทาย 
- สมุดคำศัพท 

5 10 

2 Myself 1.แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 
2.บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน 
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

คำศัพทคำทักทาย 
คำศัพทคำคุณศัพท 
โครงสรางประโยค 

  - What is your name? 
   - My name is... 
  - Where are you from? 
   - I’m from..... 
  - What does she look like? 
   - She is ...คำคุณศัพท 

การร ู  และเข  า ใจคำศ ัพท  และ
ประโยคเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง
และอธิบายขอมูลตัวเองพื้นฐาน 

-การพูดแนะนำ
ตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

3 My family 3. พูดถึงครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน อธิบาย
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของพวกเขา 

คำศัพทสมาชิกในครอบครัว 
โครงสรางประโยค 

- Who’s this? 
This is my… 

การรู และเขาใจคำศัพทเกี ่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว และประโยค
แนะนำสมาชิกในครอบครัว 

- เขียนแผนผัง
ครอบครัว Family 
Tree 

- การพูดแนะนำ
สมาชิกใน
ครอบครัว 

5 10 

4 My School 3.พูดถึงครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน อธิบาย
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของพวกเขา 
6.พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ่ือนและเพ่ือน
รวมงาน 

คำศัพทสิ่งของ 

- โครงสรางประโยค 

  - What is it? 

    - It is…………………………… 

 

การร ู  และเข  า ใจคำศ ัพท  และ
ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งของ
ตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

-การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับสิ่งของ
ตางๆ ภายใน
โรงเรียน 
- สมุดคำศัพท 

5 10 

5 Daily Routine 6.พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวัน สามารถนัด
พบเพ่ือนและเพ่ือน
รวมงาน 

คำศัพทเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

คำศัพทเกี่ยวกับการบอกเวลา 

- โครงสรางประโยค  
   - What time do you…กิจวัตร? 
        - I…กิจวัตร at…เวลา o’clock  

 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ 
กิจวัตรประจำวันและการบอกเวลา 
 
 
 
 

-การพูดเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวัน
ของตัวเอง 
- Mind mapping  

5 10 



381 
 

381 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

      - What time is it? 

       - It is ..(เวลา) o’clock. 

    

6 My 
Hometown 

2.บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน 
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับเมือง
นั้นๆ 

คำศัพทสถานที่ 

คำบุพบทบอกตำแหนง 

- โครงสรางประโยค 

  - Where are you going? 

   - I’m going to the …สถานที่ 

  - Where is the…สถานที่? 

   - It’s…คำบุพบท the…สถานที่ 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
สถานที่และบอกตำแหนง 
 

-เขียนแผนผัง
สถานที่ตางๆ 
-การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับการบอก
ตำแหนงสถานที่ 

5 10 

7 My meal 5.พูดคุยเกี่ยวกับ
อาหารโปรดและสั่ง
อาหารงายๆ สำหรับ
ซื้อกลับบาน 

คำศัพทเกี่ยวกับมื้ออาหาร 

คำศัพทเกี่ยวกับชื่ออาหาร 

โครงสรางประโยค 

  -  What are you going to have for 
breakfast / lunch / dinner ? 

   - I am going to have…ชื่ออาหาร 

การรูและเขาใจคำศัพทเกี่ยวกับ
คำศัพทเกี่ยวกับมื้ออาหารและชื่อ
อาหาร 
 

- การพูดถาม-ตอบ
เกี่ยวกับอาหาร 

- ปอบอัพ
เมนูอาหาร 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

ตัวชี้ว ัด 
CEFR (A1) 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

     - What food do you like? 
   - I like… ชื่ออาหาร 

    

8 My future 1. แนะนำตัวเองงาย ๆ 
และการทักทาย
เบื้องตน 
4.อธิบายการแตงตัวใน
ระดับพ้ืนฐานและ
สอบถามพนักงานขาย
ดวยคำถามงายๆ 

คำศัพทเกี่ยวกับอาชีพ 
โครงสรางประโยค 

- What do you do? 
- I’m……………………………. 

การรู และเขาใจคำศัพทเกี ่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ  

- การพูดแนะนำ
อาชีพ 

-การเขียนและวาด
ภาพอาชีพที่ไฝ
ฝน 

5 10 

รวม    40 80 

คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

ภาระงาน/การปฏิบัติ 
    20 

รวมทั้งรายวิชา 100 

 

  



383 
 

383 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชาอ14201             ชือ่รายวิชา ภาษาอังกฤษ                 ชั้น ป.4                            จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20  

ที ่
ชื่อหนวย     การ

เรียนรู 
ตัวชี้วัดCEFR(A1) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 
สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
 เวลา           
 (ชม.) 

คะแนน 

1 Greeting ทักทายและแนะนำตัวเองได กลุมคำ ประโยคเกี่ยวกับ
การทักทาย แนะนำ
ตัวเองและการกลาวลา 

การรูและเขาใจ คำศัพทสำนวน
และโครงสรางภาษา เกี่ยวกับการ
ทักทาย แนะนำตัว ชวยใหใหการ
พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
มั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดทักทาย
แนะนำตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 

2 My self  บอกขอมูลวาตัวเองและ
ผูอื่นมาจากไหน และบอก
ขอมูลเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ
ได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับที่อยูของตนเอง
และผูอื่นใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับที่อยู 
-การเขยีนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 

3 My family พูดถึงครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของพวก
เขาได 

คำศัพทและประโยค
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับอายุ รูปราง
หนาตา นิสัยสวนตัวของคนใน
ครอบครัวชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
ขอมูลคนใน
ครอบครัว 
-การเขียนแผนภูมิ 
My Family 

5 10 



384 
 

384 
 

4 My School พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวันได 
 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมา
โรงเรียนและ วิชาเรียนที่
ชอบและไมชอบ 
 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมาโรงเรียนและ 
วิชาเรียนที่ชอบและไมชอบ 
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับ
กิจกรรมในโรงเรียน 
  

5 10 

5 My Routine. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได   

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับคำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
กิจวัตรประจำวัน 
-การเขียนMy 
Routine 

5 10 

6 My Hometown 2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน และ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับMy hometownชวย
ใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับที่
อยู 
 My Hometown 

5 10 

7 My Meal พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและสั่งอาหารงายๆ 
ได 

-คำศัพทเก่ียวกับอาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

การรูและเขาใจ  คำศัพท เกี่ยวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับอาหารที่ชอบ
ได 
-ตารางอาหารที่ชอบ 

5 10 



385 
 

385 
 

8 My Future ทักทายและแนะนำตัวเองได คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

การรูและเขาใจ  คำศัพทและ
โครงสรางประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับอาชีพท่ีอยากเปนชวยให
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได
อยางม่ันใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดMy Future 5 10 

รวม 80 
คะแนนปลายป(ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ - 

ภาระงาน/การปฏิบัติ.................................. 20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
 

  



386 
 

386 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชาอ15201             ชือ่รายวิชา ภาษาอังกฤษ                 ชั้น ป.5                           จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20    

ที ่
ชื่อหนวย     การ

เรียนรู 
ตัวชี้วัดCEFR(A1) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 
สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
 เวลา           
 (ชม.) 

คะแนน 

1 Greeting ทักทายและแนะนำตัวเองได กลุมคำ ประโยคเกี่ยวกับ
การทักทาย แนะนำตัวเอง
และการกลาวลา 

การรูและเขาใจ คำศัพทสำนวนและ
โครงสรางภาษา หลักการเขียน ชวย
ใหใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดแนะนำ
ตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5     10 

2 My self  บอกขอมูลวาตัวเองและ
ผูอื่นมาจากไหน และบอก
ขอมูลเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ
ได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับที่อยูของตนเอง
และผูอื่นใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับที่อยู 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 

3 My family พูดถึงครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของพวก
เขาได 

คำศัพทและประโยค
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับอายุ รูปราง
หนาตา นิสัยสวนตัวของคนใน
ครอบครัวชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
ขอมูลคนใน
ครอบครัว 
-การเขียนแผนภูมิ 
My Family 

5 10 



387 
 

387 
 

4 My School พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมา
โรงเรียนและ วิชาเรียนที่
ชอบและไมชอบ 
 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมาโรงเรียนและ 
วิชาเรียนที่ชอบและไมชอบ 
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูด  กิจกรรม
ในโรงเรียน 
  

5 10 

5 My Routine. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได   

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับคำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
กิจวัตรประจำวัน 
-การเขียนMy 
Routine 

5 10 

6 My Hometown 2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน และ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับMy hometownชวยให
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได
อยางม่ันใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับที่
อยู 
 My Hometown 

5 10 

7 My Meal พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและสั่งอาหารงายๆ 
ได 

-คำศัพทเก่ียวกับอาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับ
การสั่งอาหาร 

การรูและเขาใจ  คำศัพท เกี่ยวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับอาหารที่
ชอบได 
-การเขียนตาราง
อาหารที่ชอบและ
ไมชอบ 

5 10 



388 
 

388 
 

8 My Future ทักทายและแนะนำตัวเองได คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

การรูและเขาใจ  คำศัพทและ
โครงสรางประโยคถามตอบเกี่ยวกับ
อาชีพที่อยากเปนชวยใหการพูด
สื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
มั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดMy 
Future 

5 10 

                                            รวม 80 

คะแนนปลายป(ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ - 

ภาระงาน/การปฏิบัติ.................................. 20 

รวมทั้งรายวิชา 100 

 

  



389 
 

389 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชาอ16201             ชือ่รายวิชา ภาษาอังกฤษ                 ชั้น ป.6                           จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20    

ที ่
ชื่อหนวย     การ

เรียนรู 
ตัวชี้วัดCEFR(A1) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 
สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
 เวลา           
 (ชม.) 

คะแนน 

1 Greeting ทักทายและแนะนำตัวเองได กลุมคำ ประโยคเกี่ยวกับการ
ทักทาย แนะนำตัวเองและ
การกลาวลา 

การรูและเขาใจ คำศัพทสำนวน
และโครงสรางภาษา หลักการ
เขียน ชวยใหใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจ
ถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดแนะนำ
ตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5     10 

2 My self  บอกขอมูลวาตัวเองและ
ผูอื่นมาจากไหน และบอก
ขอมูลเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ
ได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับMy hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท 
ประโยค ถามตอบ เกี่ยวกับที่อยู
ของตนเองและผูอ่ืนใหการพูด
สื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
มั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับที่อยู 
-การเขยีนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 

3 My family พูดถึงครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของพวก
เขาได 

คำศัพทและประโยค
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท 
ประโยค ถามตอบ เกี่ยวกับอายุ 
รูปรางหนาตา นิสัยสวนตัว
ของคนในครอบครัวชวยใหการ
พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได
อยางม่ันใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
ขอมูลคนใน
ครอบครัว 
-การเขียนแผนภูมิ 
My Family 

5 10 



390 
 

390 
 

4 My School พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได 

ประโยคและคำศัพทเกี่ยวกับ
กิจกรรมวันมาโรงเรียนและ 
วิชาเรียนที่ชอบและไมชอบ 
 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมาโรงเรียน
และ วิชาเรียนที่ชอบและไมชอบ 
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจ
ถูกตองและเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับ
วิชาเรียนที่ชอบ 
  

5 10 

5 My Routine. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได   

คำศัพทและประโยคเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำวัน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท 
ประโยค ถามตอบ เกี่ยวกับ
คำศัพทและประโยคเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำวันชวยใหการพูด
สื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
มั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
กิจวัตรประจำวัน 
-การเขียนMy 
Routine 

5 10 

6 My Hometown 2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน และ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับMy hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท 
ประโยค ถามตอบ เกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและอธิบาย
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometownชวยใหการพูด
สื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
มั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับที่
อยู 
 My Hometown 

5 10 

7 My Meal พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและสั่งอาหารงายๆ 
ได 

-คำศัพทเก่ียวกับอาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับ
การสั่งอาหาร 

การรูและเขาใจ  คำศัพท เกี่ยวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารชวยใหการพูดสื่อสารใน

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับอาหารที่ชอบ
ได 

5 10 



391 
 

391 
 

ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจ
ถูกตองและเหมาะสม 

-การเขียนตาราง
อาหารที่ชอบและไม
ชอบ 

8 My Future ทักทายและแนะนำตัวเองได คำศัพทและประโยคเกี่ยวกับ
อาชีพ 

การรูและเขาใจ  คำศัพทและ
โครงสรางประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับอาชีพท่ีอยากเปนชวยให
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได
อยางม่ันใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดMy Future 5 10 

รวม 80 

คะแนนปลายป(ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ - 

ภาระงาน/การปฏิบัติ.................................. 20 

                      รวมทั้งรายวิชา                                                                                                      100 
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392 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชาอ21201             ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                 ชั้น ม.1                           จำนวน 20 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20  

ที ่
ชื่อหนวย     การ

เรียนรู 
ตัวชี้วัดCEFR(A1) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 
สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
 เวลา           
 (ชม.) 

คะแนน 

1 Greeting ทักทายและแนะนำตัวเองได กลุมคำ ประโยค
เกี่ยวกับการทักทาย 
แนะนำตัวเองและการ
กลาวลา 

การรูและเขาใจ คำศัพทสำนวน
และโครงสรางภาษา เกี่ยวกับการ
ทักทาย แนะนำตัว ชวยใหใหการ
พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
มั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดทักทาย
แนะนำตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 

2 My self  บอกขอมูลวาตัวเองและ
ผูอื่นมาจากไหน และบอก
ขอมูลเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ
ได 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับที่อยูของตนเอง
และผูอื่นใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับที่อยู 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 

3 My family พูดถึงครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของพวก
เขาได 

คำศัพทและประโยค
รูปลักษณและนิสัย
สวนตัวของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับอายุ รูปราง
หนาตา นิสัยสวนตัวของคนใน
ครอบครัวชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
ขอมูลคนใน
ครอบครัว 
-การเขียนแผนภูมิ 
My Family 

5 10 



393 
 

393 
 

4 My School พูดเก่ียวกับกิจกรรม
ประจำวันได 
 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมา
โรงเรียนและ วิชาเรียน
ที่ชอบและไมชอบ 
 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมาโรงเรียนและ 
วิชาเรียนที่ชอบและไมชอบ 
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับ
กิจกรรมในโรงเรียน 
  

5 10 

5 My Routine. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได   

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับคำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
กิจวัตรประจำวัน 
-การเขียนMy 
Routine 

5 10 

6 My Hometown 2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน และ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับMy hometownชวย
ใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับที่
อยู 
 My Hometown 

5 10 

7 My Meal พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและสั่งอาหารงายๆ 
ได 

-คำศัพทเก่ียวกับอาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่งอาหาร 

การรูและเขาใจ  คำศัพท เกี่ยวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับอาหารที่ชอบ
ได 
-ตารางอาหารที่ชอบ 

5 10 



394 
 

394 
 

8 My Future ทักทายและแนะนำตัวเองได คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

การรูและเขาใจ  คำศัพทและ
โครงสรางประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับอาชีพท่ีอยากเปนชวยให
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได
อยางม่ันใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดMy Future 5 10 

รวม 80 
คะแนนปลายป(ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ - 

ภาระงาน/การปฏิบัติ.................................. 20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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395 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชาอ22201             ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                 ชั้น ม.2                           จำนวน 20 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20    

ที ่
ชื่อหนวย     การ

เรียนรู 
ตัวชี้วัดCEFR(A1) 

สาระการเรียนรู
เพิ่มเติม 

 
สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
 เวลา           
 (ชม.) 

คะแนน 

1 Greeting ทักทายและแนะนำตัวเองได กลุมคำ ประโยค
เกี่ยวกับการทักทาย 
แนะนำตัวเองและ
การกลาวลา 

การรูและเขาใจ คำศัพทสำนวนและ
โครงสรางภาษา หลักการเขียน ชวย
ใหใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดแนะนำตัวเอง 
-การเขียนแนะนำตัวเอง 

5     10 

2 My self  บอกขอมูลวาตัวเองและ
ผูอื่นมาจากไหน และบอก
ขอมูลเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ
ได 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
My hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับที่อยูของตนเอง
และผูอื่นใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับที่อยู 
-การเขียนแนะนำตัวเอง 

5 10 

3 My family พูดถึงครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของพวก
เขาได 

คำศัพทและ
ประโยครูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของคนใน
ครอบครัวและ
เพ่ือนรวมงาน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับอายุ รูปราง
หนาตา นิสัยสวนตัวของคนใน
ครอบครัวชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบขอมูล
คนในครอบครัว 
-การเขียนแผนภูมิ My 
Family 

5 10 



396 
 

396 
 

4 My School พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมวัน
มาโรงเรียนและ วิชา
เรียนที่ชอบและไม
ชอบ 
 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมาโรงเรียนและ 
วิชาเรียนที่ชอบและไมชอบ 
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูด  กิจกรรมใน
โรงเรียน 
  

5 10 

5 My Routine. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได   

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับคำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน
ชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบกิจวัตร
ประจำวัน 
-การเขียนMy Routine 

5 10 

6 My Hometown 2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน และ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกีย่วกับเมืองนั้นๆ 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
My hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู
และอธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับMy hometownชวยให
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได
อยางม่ันใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับที่อยู 
 My Hometown 

5 10 

7 My Meal พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและสั่งอาหารงายๆ 
ได 

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่ง
อาหาร 

การรูและเขาใจ  คำศัพท เกี่ยวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับอาหารที่ชอบได 
-การเขียนตารางอาหาร
ที่ชอบและไมชอบ 

5 10 
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8 My Future ทักทายและแนะนำตัวเองได คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

การรูและเขาใจ  คำศัพทและ
โครงสรางประโยคถามตอบเกี่ยวกับ
อาชีพที่อยากเปนชวยใหการพูด
สื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยาง
มั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดMy Future 5 10 

                                            รวม 80 

คะแนนปลายป(ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ - 

ภาระงาน/การปฏิบัติ.................................. 20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชาอ23201             ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                 ชั้น ม.3                           จำนวน 20 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20    

ที ่
ชื่อหนวย     การ

เรียนรู 
ตัวชี้วัดCEFR(A1) 

สาระการเรียนรู
เพิ่มเติม 

 
สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
 เวลา           
 (ชม.) 

คะแนน 

1 Greeting ทักทายและแนะนำตัวเองได กลุมคำ ประโยค
เกี่ยวกับการทักทาย 
แนะนำตัวเองและ
การกลาวลา 

การรูและเขาใจ คำศัพทสำนวนและ
โครงสรางภาษา หลักการเขียน ชวย
ใหใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดแนะนำตัวเอง 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5     10 

2 My self  บอกขอมูลวาตัวเองและ
ผูอื่นมาจากไหน และบอก
ขอมูลเกี่ยวกับเมืองนั้นๆ
ได 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
My hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับที่อยูของตนเองและ
ผูอื่นใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับที่อยู 
-การเขียนแนะนำ
ตัวเอง 

5 10 

3 My family พูดถึงครอบครัวและเพ่ือน
รวมงาน อธิบายรูปลักษณ
และนิสัยสวนตัวของพวก
เขาได 

คำศัพทและ
ประโยครูปลักษณ
และนิสัยสวนตัว
ของคนใน
ครอบครัวและ
เพ่ือนรวมงาน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับอายุ รูปราง
หนาตา นิสัยสวนตัวของคนใน
ครอบครัวชวยใหการพูดสือ่สารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบขอมูล
คนในครอบครัว 
-การเขียนแผนภูมิ My 
Family 

5 10 
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4 My School พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได 

ประโยคและคำศัพท
เกี่ยวกับกิจกรรมวัน
มาโรงเรียนและ วิชา
เรียนที่ชอบและไม
ชอบ 
 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
เกี่ยวกับกิจกรรมวันมาโรงเรียนและ 
วิชาเรียนที่ชอบและไมชอบ 
ชวยใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับวิชา
เรียนที่ชอบ 
  

5 10 

5 My Routine. พูดเกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวันได   

คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับคำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน
ชวยใหการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ไดอยางมั่นใจถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
กิจวัตรประจำวัน 
-การเขียนMy 
Routine 

5 10 

6 My Hometown 2. บอกขอมูลวาตัวเอง
และผูอื่นมาจากไหน และ
อธิบายขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ 

คำศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
My hometown 

การรูและเขาใจ  คำศัพท ประโยค 
ถามตอบ เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยูและ
อธิบายขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับMy 
hometownชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูด  เกี่ยวกับที่อยู 
 My Hometown 

5 10 

7 My Meal พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
โปรดและสั่งอาหารงายๆ 
ได 

-คำศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับการสั่ง
อาหาร 

การรูและเขาใจ  คำศัพท เกี่ยวกับ
อาหาร 
-ประโยคถามตอบเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารชวยใหการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจถูกตอง
และเหมาะสม 

-การพูดถามตอบ
เกี่ยวกับอาหารที่ชอบ
ได 
-การเขียนตาราง
อาหารที่ชอบและไม
ชอบ 

5 10 



400 
 

400 
 

8 My Future ทักทายและแนะนำตัวเองได คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

การรูและเขาใจ  คำศัพทและ
โครงสรางประโยคถามตอบเกี่ยวกับ
อาชีพที่อยากเปนชวยใหการพูด
สื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางมั่นใจ
ถูกตองและเหมาะสม 

-การพูดMy Future 5 10 

รวม 80 

คะแนนปลายป(ปลาย
ภาค) 

การทดสอบ - 

ภาระงาน/การปฏิบัติ.................................. 20 

                      รวมทั้งรายวิชา                                                                                                      100 
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คณะผูจัดทำ 

 

1. นายพรเทพ       ศรีจักร  ประธานคณะทำงาน 

2. นางสาวปวิชญา   ใจมาตุน  รองประธานคณะทำงาน 

3. นายพิศาล   ฟองนิ้ว  กรรมการ 

4. นายตรัยธวัช   อุดเอย  กรรมการ 

5. นางบังอร    ศุภเกียรติบัญชร กรรมการ 

6. นางสาวศุภมาส    ตันแกว  กรรมการ 

7. นางสาวธันยพร    ชวนคิด  กรรมการ 

8. นางสาวนลินี     ปนแดง  กรรมการ 

9. นางสาวณัฏฐณิชา  ชัยนนถี  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 
 


