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คำนำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได0ประกาศใช0มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE 

วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู 0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ตามคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการที ่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำส่ัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให0เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรEและวิทยาศาสตรE หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๑  โดยให0โรงเรียนใช0หลักสูตรในปZการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให0สอนในช้ัน

ประถมศึกษาปZที่ ๑ และ ๔ ในปZการศึกษา ๒๕๖๑ ปZการศึกษา ๒๕๖๒ ให0ใช0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑, ๒, ๔ 

และ ๕ และปZการศึกษา ๒๕๖๓ ให0ใช0ในทุกชั้นปZ โดยกำหนดให0เป^นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ กำหนด

จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู0เป^นเป`าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนให0มีพัฒนาการ

เต็มตามศักยภาพ สAงเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู0ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  

 เพื่อให0สอดคล0องกับนโยบายและเป`าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดแค จึงได0ทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุAมสาระการเรียนรู 0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระ

ภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช0ประโยชนEและเป^นกรอบใน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป̀าหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ให0มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสูAการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนE จุดหมาย 

สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคE  มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด โครงสร0างเวลาเรียน 

ตลอดจนเกณฑEการวัดและประเมินผล ให0มีความสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0 เปgดโอกาสให0โรงเรียน

สามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในแตAละระดับตามความพร0อมและจุดเน0น โดย

มีกรอบแกนกลางเป̂นแนวทางที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนดE ๔.๐ มีความพร0อมในการก0าวสูAสังคม

คุณภาพ มีความรู0อยAางแท0จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในเอกสารนี้ ชAวยทำให0หนAวยงานที่เกี่ยวข0อง ในทุกระดับ

เห็นผลคาดหวังที่ต0องการพัฒนาการเรียนรู0ของผู0เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชAวยให0หนAวยงานท่ี

เกี่ยวข0องในระดับท0องถิ่น และสถานศึกษารAวมกันพัฒนาหลักสูตรได0อยAางมั่นใจ ทำให0การจัดทำหลักสูตรใน

ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป^นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชAวยให0เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู0 ชAวยแก0ปiญหาการเทียบโอนระหวAางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก

ระดับ ตั้งแตAระดับชาติจนกระทั่งถึงระดับสถานศึกษา จะต0องสะท0อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และ

ตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป^นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก

รูปแบบ และครอบคลุมผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 ข 

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0 ทุกฝkายท่ี

เกี่ยวข0องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และทุกคนต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป^นระบบ 

และตAอเนื่อง วางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ

ชาติ ไปสูAคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 

 

โรงเรียนวัดแค 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                  หน2า 

ประกาศโรงเรียนวัดแค   

คำนำ                      ก 

สารบัญ                        ค     

ความนำ                      ๑ 

วิสัยทัศนE พันธกิจ ยุทธศาสตรE กลยุทธE             ๒ 

โครงสร0างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง            ๔ 

โครงสร0างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา             ๖ 

กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ             ๑๒ 

เกณฑEการจบการศึกษา                  ๗๒ 

                

 

  



  ๑ 

ความนำ  

 

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำไปสูAการพัฒนามาตรฐาน

การเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรE ในกลุAมสาระการ

เรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให0มีความเหมาะสมสอดคล0องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล0อมและความรู0ทางวิทยาศาสตรE และเทคโนโลยีท่ี

เจริญก0าวหน0าเป^นการพัฒนาสAงเสริมศักยภาพคนของชาติให0สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขAงขันของ

ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู0ให0มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล0องกับ

ประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติผู0เรียนมีศักยภาพในการแขAงขันและดำรงชีวิต

อยAางสร0างสรรคEในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแคจึงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ด0วยการวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนาการ

ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลสอดคล0องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญาท0องถ่ินและความต0องการของผู0เรียนโดยทุกภาคสAวน 

 โรงเรียนวัดแค ได0ดำเนินการประเมินผลการใช0หลักสูตรสถานศึกษาเป^นระยะอยAางตAอเนื่อง และนำ

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช0เป^นกรอบ

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งการกำหนดวิสัยทัศนE สมรรถนะสำคัญ

ของผู0เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEเน0นให0นักเรียนเป̂นผู0ประพฤติดีและมีความรู0สมดังปรัชญาของโรงเรียน 

รวมทั้งมีทักษะที่จำเป^นการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู0เพื่อพัฒนาตนเองอยAาง

ตAอเนื่อง ซึ่งเป^นทิศทางหลักในการจัดโครงสร0างเวลาเรียน โครงสร0างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา โดยมีผู0ที่มี

สAวนเกี่ยวข0องทุกฝkายรAวมกันกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ทำให0หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมี

กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาตามความต0องการของท0องถ่ิน ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคE

ของผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมาย 

 ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดแค จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0ทุกฝkายที่เกี่ยว

ต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป̂นระบบและตAอเนื่องในการวางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน 

ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไขเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดแค ให0มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และผล

การเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑ 

วิสัยทัศน:หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   

 หลักสูตรโรงเร ียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน               

พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป^นหลักสูตรที่มุ Aงพัฒนาผู0เรียนทุกคนเป^นบุคคลแหAงการเรียนรู0สู Aมาตรฐานสากลและ           

เป̂นมนุษยEที่มีความสมดุลทั้งรAางกาย  ความรู0คูAคุณธรรม มีความเป̂นผู0นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป̂นพลเมือง

ไทยและเป^นพลโลกโดยใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยEเป^นประมุข  มีความรู0และทักษะพื้นฐานสามารถใช0นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติท่ี

จำเป^นตAอการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุAงเน0นผู0เรียนเป^นสำคัญบนพื้นฐานความ

เช่ือวAาทุกคนสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0เต็มตามศักยภาพ 

 

เปKาประสงค:หลักสูตร (Corporate  objective) 

๑. เพื่อให0ผู0เรียนทุกคนได0รับการปลูกฝiงคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป̂น

แนวทางการดำเนินชีวิต เป^นผู0นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช0เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0และการ

ส่ือสารอยAางหลากหลาย  ผู0เรียนมีศักยภาพเป̂นพลโลก (World  Citizen) 

๒. เพื ่อให0สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด0วยระบบคุณภาพ (Quality System  

Management)  เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจอยAางท่ัวถึง 

๓. เพื่อให0บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช0นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard) 

๔. เพื่อให0การใช0งบประมาณและทรัพยากรของทุกหนAวยงานเป^นไปตามเป`าหมายได0อยAางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิสัยทัศน:โรงเรียน 

 มุAงมั่นพัฒนาสถานศึกษาสูAความเป^นโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน ทุกภาคสAวนมีสAวนรAวม พัฒนาผู0เรียน

ให0มีคุณภาพ นำสูAความเป̂นสากล บนพ้ืนฐานคุณธรรม ก0าวทันเทคโนโลยี ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอยAางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. สAงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนานักเรียนให0มีความรู0สูAสากลพร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. พัฒนาครูให0เป̂นบุคคลแหAงการเรียนรู0 สูAครูมืออาชีพ 

๕. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๖. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 



 ๒ 

เปKาประสงค: 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. นักเรียนและบุคลากร  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช0ในชีวิตประจำวัน 

๓. นักเรียนและบุคลากรมีความรู0ท่ีเป̂นสากล  พร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. ครูมีความเป̂นมืออาชีพ  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู0 

๕. โรงเรียนเป̂นองคEกรท่ีมีการบริหารงานอยAางมีประสิทธิภาพ 

๖. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๗. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 

สมรรถนะสำคัญของผู2เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค: 

 ในการพัฒนาผู0เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุAงเน0นพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณภาพตามมาตรฐาน      

ท่ีกำหนด  ซ่ึงจะชAวยให0ผู0เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคE  ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป^นความสามารถในการรับและสAงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช0ภาษา

ถAายทอดความคิด ความรู 0ความเข0าใจ ความรู 0สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี่ยนข0อมูลขAาวสารและ

ประสบการณEอันจะเป^นประโยชนEตAอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมAรับข0อมูลขAาวสารด0วยหลัก

เหตุผลและความถูกต0อง ตลอดจนการเลือกใช0วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตAอตนเอง

และสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป^นความสามารถในการคิดวิเคราะหE การคิดสังเคราะหE การคิด อยAาง

สร0างสรรคE  การคิดอยAางมีวิจารณญาณ และการคิดเป̂นระบบ เพ่ือนำไปสูAการสร0างองคEความรู0หรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได0อยAางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก2ปdญหา เป^นความสามารถในการแก0ปiญหาและอุปสรรคตAาง ๆ ที่เผชิญได0

อยAางถูกต0องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข0อมูลสารสนเทศ เข0าใจความสัมพันธEและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณEตAาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู0 ประยุกตEความรู0มาใช0ในการป`องกันและแก0ไขปiญหา 

และมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตAอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล0อม 

 ๔. ความสามารถในการใช2ทักษะชีวิต เป̂นความสามารถในการนำกระบวนการตAาง ๆ ไปใช0ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรู0ด0วยตนเอง การเรียนรู0อยAางตAอเนื่อง การทำงาน และการอยูAรAวมกันในสังคมด0วยการ

สร0างเสริมความสัมพันธEอันดีระหวAางบุคคล การจัดการปiญหาและความขัดแย0งตAาง ๆ อยAางเหมาะสม การปรับตัว

ให0ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล0อม และการรู0จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมAพึงประสงคEที่สAงผล

กระทบตAอตนเองและผู0อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี เป^นความสามารถในการเลือก และใช0 เทคโนโลยีด0านตAาง ๆ และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด0านการเรียนรู0 การสื่อสาร การทำงาน  

การแก0ปiญหาอยAางสร0างสรรคE ถูกต0อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



 ๓ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ มุAงพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE เพื่อให0สามารถอยูAรAวมกับผู0อื่นในสังคมได0อยAางมีความสุข 

ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังน้ี 

๑. รักษEชาติ ศาสนE กษัตริยE 

๒. ซ่ือสัตยEสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝkเรียนรู0 

๕. อยูAอยAางพอเพียง 

๖. มุAงม่ันในการทำงาน 

๗. รักความเป̂นไทย 

๘. มีจิตเป̂นสาธารณะ 

๙. นำเทคโนโลยี 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หhวง ๒ เง่ือนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø หhวงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยAาง 

ความพอดีไมAมากหรือวAาน0อยจนเกินไปโดยต0องไมAเบียดเบียน

ตนเอง หรือผู0อ่ืนให0เดือดร0อน 

Ø หhวงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ

ของความพอเพียงนั ้น จะต0องเป^นไปอยAางมีเหตุผลโดย

พิจารณาจากเหตุปiจจัยที่เกี่ยวข0อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาด

วAาจะเกิดข้ึนจากการกระทำน้ันๆ อยAางรอบคอบ 

Ø หhวงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ2มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัว

ให0พร0อมรับผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงด0านการตAางๆ      

ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป^นไปได0ของสถานการณEตAางๆ 

ท่ีคาดวAาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล0และไกล 



 ๔ 

I Classroom 

          I Classroom คือ การเรียนการสอนผAานระบบเครือขAายอินเทอรEเน็ต เพื่อให0ผู0เรียนได0พัฒนาทักษะการใช0

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0 (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู0จากการสืบค0น (Research Skill) ได0ด0วยตนเอง 

เพื่อตอบสนองความต0องการเรียนรู0เป^นรายบุคคลของผู0เรียน และการมีสAวนรAวมในการเรียน (Collaborative 

Learning) ของผู0เรียน และผู0สอนได0อยAางเต็มศักยภาพ 

 

 
 

 การกำหนดโครงสร0างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตA

ละกลุAมสาระการเรียนรู0ได0ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต0องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว0ในโครงสร0างเวลาเรียน

พื้นฐาน และผู0เรียนต0องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมได0

พิจารณาให0สอดคล0องกับความพร0อมจุดเน0นของสถานศึกษาและเกณฑEการจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา จึง

จัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให0เป^นเวลาสำหรับหลักสูตรท0องถิ่นอาเซียนศึกษาและภาษาตAางประเทศซึ่งตรงกับจุดเน0น

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสAวนกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนที่กำหนดไว0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑ - ๖ 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง นั้น เป^นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนEซึ่งในสAวนนี้ได0จัดสรรเวลาให0ผู0เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับประถมศึกษา รวม ๖ ปZ จำนวน ๖๐ 

ช่ัวโมง 

 โครงสร0างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคได0กำหนดกรอบโครงสร0างเวลาเรียนให0สอดคล0องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร-างเวลาเรียน 



 ๕ 

 

 

 

 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

w กลุ%มสาระการเรียนรู0  

ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตรJ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

o ประวัติศาสตร1 

o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

o หน:าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดำเนินชีวิตในสังคม 

o ภูมิศาสตร1 

o เศรษฐศาสตร1 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต%างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

w รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพร0อมและจุดเน0น 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง 

 

w กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว       

o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม ชุมนุม 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชนJ 

      

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ 

 

 

โครงสร-างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค 
 



 ๖ 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๑๒๓๑ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๑๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๑ 



 ๗ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๒๒๓๒ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๒๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๒๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๒ 



 ๘ 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๓๒๓๓ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๓๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๓ 



 ๙ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๔๒๓๔ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๔ 



 ๑๐ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๕๒๓๕ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน   (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๕ 



 ๑๑ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑ต๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๖๒๓๖ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๖ 



 ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ$มสาระการเรียนรู/ภาษาต$างประเทศ



 ๑๓ 

การวิเคราะห:ตัวช้ีวัดรายวิชาพ้ืนฐานสูhเน้ือหา (วิชาพ้ืนฐาน) 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี  ๑ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๑ ต ๑.๒ (๑)  

ต ๑.๓ (๑) 

ต ๒.๑ (๑,๓)   

ต ๔.๑ (๑) 

-  พูดทักทายผู:อื่นได: 

-  พูดแนะนำตัวเองและผู:อื่นได: 

-  ร:องเพลงภาษาอังกฤษที่กำหนดได: 

 

 Welcome!   

ผู:เรียนได:ฝ`กพูดทักทาย พูดแนะนำตนเองและผู:อื่น

ได:อยaางถูกต:องและเหมาะสม  

๖ ๑๕ 

๒ ต ๑.๑(๑,๒) 

ต ๑.๒(๑,๒,๔) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

-  พูดทักทาย แนะนำตัวเองและผู:อื่นได:อยaางถูกต:องและ

เหมาะสม 

-  พูดขอและให:ข:อมูลงaายๆ เกี่ยวกับตัวเองและผู:อื่นได: 

-  เลaนเกมและร:องเพลงภาษาอังกฤษได: 

 

First day at school   

การเรียนรู:คำและประโยคที่ใช:ในการทักทาย 

แนะนำตัวเองและผู:อื่น พร:อมทั้งมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ:าของภาษา เปrนการเรียนรู:

ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช:ในการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 

๑๘ ๑๕ 

๓ ต ๑.๑(๒,๓,๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๓.๑(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

-  อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1

เกี่ยวกับสิ่งตaางๆ ในห:องเรียนได: 

-  พูด/เขียนถาม-ตอบเกี่ยวกับชื่อเรียกสิ่งตaางๆ โดยใช:

โครงสร:าง What’s this? It’s a ได: 

-  ร:องเพลงภาษาอังกฤษได: 

My school things  

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสิ่งตaางๆ ในห:องเรียน 

และโครงสร:างประโยค What’s this?  It’s ….  

ทำให:ผู:เรียนสามารถพูด/เขียนถาม-ตอบให:ข:อมูล

เกี่ยวกับสิ่งตaางๆ ในห:องเรียนได: ซึ่งเปrนการเรียนรู:

ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน   

๑๘ ๒๐ 



 ๑๔ 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๔ ต ๑.๑ (๒,๓,๔)  

ต ๑.๒ (๑,๔) 

ต ๑.๓ (๑)   

ต ๒.๑ (๑,๓) 

ต ๒.๒ (๑) 

ต ๓.๑ (๑) 

ต ๔.๑ (๑) 

ต ๔.๒ (๑) 

-  อAานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพทE

เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวได0 

-   พูดถาม-ตอบเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวได0 

-   พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได0 

-   ทำแผนภูมิต0นไม0ครอบครัว (Family tree) ของตนเอง

ได0 

-  ร0องเพลงภาษาอังกฤษได0 

 

 My family   

การเรียนรู0คำศัพทEเก่ียวกับสมาชิกใน

ครอบครัว การพูดขอและให0ข0อมูลเก่ียวกับ

สมาชิกในครอบครัว เป̂นการเรียนรู0

ภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปใช0ในการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน 

๑๘ ๒๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดปpการศึกษา  ๑๐๐ 

 

  



 ๑๕ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี  ๒ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๕ ต ๑.๑(๑,๓,๔) 

ต ๑.๒(๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๓) 

ต ๓.๑(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

 

-  อAานออกเสียง สะกดคำ และบอก

ความหมายคำศัพทEเก่ียวกับอวัยวะบนใบหน0า

ได0 

-  พูดให0ข0อมูลเก่ียวกับอวัยวะตAางๆ บนใบหน0า

ของตนเองได0 

-   ปฏิบัติตามคำส่ังงAายๆ ได0 

-  ใช0 This /These ประกอบประโยคได0

ถูกต0อง 

-   ร0องเพลงภาษาอังกฤษท่ีกำหนดได0 

My face    

การเรียนรู0คำศัพทEเก่ียวกับอวัยวะบนใบหน0า 

การใช0 This/These  เป̂นการเรียนรู0

ภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปใช0ในการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน 

๑๘ ๑๕ 

๖ ต ๑.๑(๒,๓,๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

-   ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมาย

คำศัพทEเก่ียวกับสัตวEเล้ียงชนิดตAางๆได0 

-   ออกเสียงคำศัพทEท่ีลงท0ายด0วย -t ได0 

-   พูดและเขียนบอกจำนวนและสีของสัตวE

เล้ียงได0  

-   พูดให0ข0อมูลเก่ียวกับความสามารถของสัตวE

เล้ียงได0 

My pets  

เรียนรู0คำศัพทEเก่ียวกับสัตวEเล้ียง  กิริยาอาการ

ตAางๆ ของสัตวE การใช0 can  ประกอบประโยค 

ทำให0ผู0เรียนสามารถพูดให0ข0อมูลเก่ียวกับสัตวE

เล้ียง และความสามารถงAายๆ ของสัตวEได0     

๑๘ ๑๕ 



 ๑๖ 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

-   ฟiงและระบุภาพได0ถูกต0อง  

-   ร0องเพลงภาษาอังกฤษท่ีกำหนดได0 

๗ ต ๑.๑(๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๓,๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

- - อAานออกเสียง สะกดคำศัพทE และบอก

ความหมายคำศัพทEเก่ียวกับอาหารได0 

- พูดบอกเก่ียวกับอาหารท่ีตนเองชอบได0 

- พูดสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับอาหารท่ีชอบได0 

-  ออกเสียงคำศัพทEท่ีลงท0ายด0วย /k/ ได0 

My foods   

การเรียนรู0คำศัพทEเก่ียวกับอาหาร โครงสร0าง

ประโยค Do you like…….? Yes, I do. / No, 

I don’t. ทำให0ผู0เรียนสามารถใช0ภาษาอังกฤษ

ในการพูดขอและให0ข0อมูลเก่ียวกับอาหารท่ี

ชอบหรือไมAชอบได0  ซ่ึงเป̂นการเรียนรู0

ภาษาอังกฤษ เพ่ือนำไปใช0ส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน 

๑๘ ๒๐ 

๘ ต ๑.๑(๑) 

ต ๑.๒(๑) 

ต ๒.๑(๒,๓) 

 

-  อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมาย

คำศัพท1เกี่ยวกับเทศกาลตaางๆ ได: 

-  พูดทักทายในวันคริสต1มาสได: 

-  ร:องเพลง “Christmas”, “I love daddy.”, “I 

love mommy.” ได: 

-  ประดิษฐ1บัตรอวยพรวันคริสต1มาส และวันแมaได: 

-  ประดิษฐ1ภาพแขวนผนังวันพaอได: 

-  เรียนรู:เกี่ยวกับวัฒนธรรมในวันคริสต1มาส วันพaอ 

และวันแมaของเจ:าของภาษา 

-  ปฏิบัติตามคำสั่งได: 

Festivals   

การเรียนรู:เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ:าของภาษา ทำให:

ผู:เรียนสามารถเข:าใจและเรียนรู:ภาษาได:อยaางลึกซึ้ง

มากขึ้น และนำไปใช:ได:อยaางเหมาะสม   

๖ ๒๐ 



 ๑๗ 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 
  



 ๑๘ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๒   ภาคเรียนท่ี  ๑ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๑ ต ๑.๑ (๒,๔)  

ต ๑.๒ (๑,๔) 

ต ๑.๓ (๑)   

ต ๒.๑ (๑.๓) 

ต ๔.๑(๑) 

- พูดทักทายผู:อื่น และโต:ตอบได: 

 - ถามชื่อผู:อื่น และพูดตอบได: 

 - ร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได: 

- พูด และเข:าใจความหมายของประโยคตaางๆ ได: 

 

 Hello again!   

การทักทายแบบเปrนทางการและไมaเปrนทางการ  

การถาม-ตอบข:อมูลสaวนตัว  การแนะนำชื่อตนเอง

แกaผู:อื่น  การทบทวนการเขียนตัวอักษร A-Z  ทั้ง

ตัวพิมพ1เล็กและตัวพิมพ1ใหญa  และการฝ`กเขียน

ตัวอักษรเพื่อประกอบเปrนคำ  และประโยค 

๖ ๑๕ 

๒ ต ๑.๑(๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของ

คำศัพท1เกี่ยวกับอุปกรณ1การเรียนตaางๆ ได: 

- พูด/เขียนถาม-ตอบเกี่ยวกับชื่อเรียกของอุปกรณ1การ

เรียนตaางๆ  

- ใช: article a/an ได:ถูกต:อง 

- เลaนเกมและร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได: 

 

Back to school   

การเรียนรู:คำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับอุปกรณ1การเรียน

ตaางๆ  โครงสร:างประโยคคำถามและคำตอบ  

What have you got? I’ve got …. (noun)…..  

การใช:  article  a/an  และการร:องเพลง

ภาษาอังกฤษซึ่งเปrนกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม  ทำให:ผู:เรียนสามารถพูด/เขียน  เพื่อ

ถาม-ตอบและให:ข:อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ1การเรียน

ตaางๆ ของตนเอง  ซึ่งเปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ

เพื่อนำไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน   และ

สามารถนำไปประยุกต1ใช:กับรายวิชาอื่นๆ 

๑๘ ๑๕ 

๓ ต ๑.๑(๒,๓,๔) 

ต ๑.๓(๑) 

- อaานออกเสียงคำ สะกดคำ และบอกความหมาย

คำศัพท1เกี่ยวกับบ:านพักที่อยูaอาศัยได: 

 At home   ๑๘ ๒๐ 



 ๑๙ 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

ต ๒.๑(๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

- พูด และเขียนคำศัพท1เกี่ยวกับห:องตaางๆ ภายใน

บ:านพักที่อยูaอาศัย 

- พูดบทสนทนาเพื่อถาม และให:ข:อมูลเกี่ยวกับห:อง

ตaางๆ ภายในบ:าน 

- ฟ�ง และระบุภาพได:ถูกต:อง 

- เลaนเกมและร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได: 

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับห:องเรียนตaางๆ ภายใน

บ:านพักอาศัย โครงสร:างประโยคบอกเลaา

He/She’s in the …(room)…….  ประโยคคำถาม

และคำตอบที่ผู:เรียนสามารถระบุห:องภายในบ:านที่

ผู:ใดผู:หนึ่งอยูaในนั้น ซึ่งเปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ

เพื่อไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๔ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๒,๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของ

คำศัพท1เกี่ยวกับสaวนตaางๆ ของรaางกายภายนอก 

- พูดให:ข:อมูลลักษณะเกี่ยวกับสaวนตaางๆ ของรaางกาย

ภายนอกของตนและของผู:อื่นได: 

- เขียนคำศัพท1เกี่ยวกับสaวนตaางๆ  ของรaางกาย

ภายนอกได: 

- ฟ�งและระบุภาพได:ถูกต:อง 

- เปลี่ยนคำนามเอกพจน1ให:เปrนพหูพจน1ได: 

- ออกเสียง [s] ท:ายคำนามพหูพจน1ได: 

- เลaนเกมและร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได:                   

All about me   

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสaวนตaางๆ ของรaางกาย

ภายนอก  โครงสร:างประโยคบอกเลaา   เพื่อ

บรรยายลักษณะของบุคคล  เชaน  She’s got 

black hair and blue eyes.  ลักษณะภายนอก

ของบุคคลที่แตกตaางกัน  เชaน  blond hair,  

brown eyes  ฯลฯ  คำนามพหูพจน1  การออก

เสียง [s]  ท:ายคำนามพหูพจน1  ซึ่งเปrนการเรียนรู:

ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๑๘ ๒๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 

 



 ๒๐ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๒   ภาคเรียนท่ี  ๒ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๕ ต ๑.๑(๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท1

เกี่ยวกับสัตว1เลี้ยงตaางๆ ในฟาร1ม   และคำกริยาได: 

- พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกริยาตaางๆ ของ

สัตว1เลี้ยงในฟาร1ม และสามารถถาม-ตอบได: 

- เขียนคำศัพท1สัตว1เลี้ยงในฟาร1มได: 

- ฟ�ง และระบุภาพได:ถูกต:อง 

- ออกเสียง [d] ต:นคำศัพท1ได:  

- ใช: Preposition: in, on, under ได:ถูกต:อง 

- เลaนเกมและร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได:                   

 On the farm  

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสัตว1เลี้ยงในฟาร1ม  

การใช:คำกริยาอาการตaางๆ เพื่อบรรยาย

ความสามารถของสัตว1หรือบุคคลด:วยประโยค

บอกเลaา เชaน  It can climb.   รวมทั้งประโยค

คำถามและปฏิเสธ การใช: Preposition: in, 

on, under  และการออกเสียง [d]  ซึ่งเปrนการ

เรียนรู:ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช:สื่อสาร 

ในชีวิตประจำวัน 

๑๘ ๑๕ 

๖ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๒,๔) 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

-  อaานออกเสียงคำ สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท1

เกี่ยวกับสภาพอากาศแบบตaางๆ ได: 

-  พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแบบตaางๆ ได: 

-  เขียนคำศัพท1เกี่ยวกับสภาพอากาศแบบตaางๆ ได: 

-  ฟ�งและระบุภาพได:ถูกต:อง 

-  ออกเสียงตามตัวอักษร [s] ที่อยูaหน:าคำศัพท1ได: 

-  เลaนเกมและร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได: 

Nice weather   

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสภาพอากาศแบบ

ตaางๆ โครงสร:างประโยคบอกเลaาเพื่อบอก

สภาพอากาศ เชaน It’s cold. บทสนทนาถาม-

ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ เชaน What’s the 

weather like today? It’s sunny. การออก

เสียง [s] ซึ่งเปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษเพื่อ

นำไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน   

๑๘ ๒๐ 

๗ ต ๑.๑(๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๔) 

- อaานออกเสียงคำ สะกดคำ และบอกความหมายของคำกิริยา

ตaางๆ ได: 

 Play days    ๑๘ ๒๐ 



 ๒๑ 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

ต ๑.๓(๑) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

- พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับกริยาตaางๆ ที่ตนและผู:อื่นกำลังกระทำใน

ขณะนี้ 

- เขียนคำศัพท1เกี่ยวกับกริยาตaางๆ ได: 

- ฟ�ง และระบุภาพได:ถูกต:อง 

- ออกเสียง [k] ท:ายคำศัพท1ได:  

- เลaนเกมและร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได:                  

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับคำกิริยาตaางๆ  การ

ใช: Present Continuous Tense  บทสนทนา

ถาม-ตอบเกี่ยวกับการกระทำตaางๆ เชaน What 

are you doing?  I’m dancing.  และการ

ออกเสียง [k] ซึ่งเปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ

เพื่อนำไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๘ ต ๑.๑(๑) 

ต ๑.๒(๑) 

ต ๒.๑(๒,๓) 

 

- อaานออกเสียงคำ สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท1

เกี่ยวกับเทศกาลตaางๆ ได: 

- พูดอวยพรผู:อื่นเนื่องในวันคริสต1มาส วันขึ้นป�ใหมa และวันแมaได: 

-  ร:องเพลง Our Christmas Tree, Hello!  New Year!  และ  

We love mummy. ได: 

- ประดิษฐ1ตุ�กตานางฟ�ากระดาษได: - ประดิษฐ1หมวกป�ใหมaทรง

กรวยได: 

- ประดิษฐ1บัตรอวยพรวันแมaได: 

- เรียนรู:วัฒนธรรมเกี่ยวกับวัน Christmas วันขึ้นป�ใหมa และวัน

แมaได: 

- ปฏิบัติตามคำสั่งได: 

Festivals   

การเรียนรู:เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ:าของ

ภาษาอังกฤษ  และชาวตะวันตก  ทำให:ผู:เรียน

สามารถเข:าใจและเรียนรู:ภาษาอังกฤษได:อยaาง

ลึกซึ้งมากขึ้น  และนำไปใช:ในชีวิตจริงได:อยaาง

เหมาะสม 

๖ ๑๕ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 



 ๒๒ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๓   ภาคเรียนท่ี  ๑ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๑ ต ๑.๑ (๑)  

ต ๑.๒ (๑,๒,๓) 

ต ๑.๓ (๑)   

ต ๒.๑ (๑.๓) 

ต ๔.๑(๑) 

-  พูดทักทายและแนะนำตนเองได: 

-  ร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได: 

Hello friends!   

ทบทวนการพูดทักทายและการแนะนำตนเอง ซึ่ง

เปrนพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๖ ๑๐ 

๒ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๑,๒,๓,๔,๕) 

 ๑.๓(๑,๒) 

ต ๒.๑(๑,๒,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๓.๑(๑) 

ต ๔.๑(๑) ต ๔.๒(๑) 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท1

เกี่ยวกับชื่อประเทศตaางๆ ได: 

- ออกเสียงคำศัพท1ที่ขึ้นต:นด:วยเสียง /dӠ/ ได: 

- ระบุภาพตรงตามความหมายของคำและประโยคได: 

- พูดขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู:อื่นได: 

Back to school again   

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับชื่อประเทศ และ

โครงสร:างประโยค ชaวยในการพูดขอและให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเองและผู:อื่น เชaน พูดแนะนำตนเอง 

ประเทศ ซึ่งเปrนพื้นฐานการเรียนรู:ภาษาอังกฤษเพื่อ

นำไปใช:ในชีวิตประจำวัน   

๑๘ ๒๐ 

๓ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๑,๒,๕)  

๑.๓(๑,๒) 

ต ๒.๑(๒,๓) 

ต ๓.๑(๑) 

ต ๔.๑(๑) ต ๔.๒(๑) 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท1

เกี่ยวกับสภาพอากาศ ชื่อเดือน และคำศัพท1ที่ลงท:ายด:วย ld 

ได: 

- ระบุภาพได:ตรงตามความหมายของคำและประโยค 

- พูดและเขียนขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศได: 

All year round   

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสภาพอากาศและชื่อ

เดือน ชaวยให:พูดและเขียนขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

สภาพอากาศ ซึ่งเปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษเพื่อ

นำไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน   

 

 

๑๘ ๒๐ 



 ๒๓ 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๔ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๑,๒,๔) 

ต ๑.๓(๑,๒) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๓.๑(๑) 

ต ๔.๑(๑) ต ๔.๒(๑) 

-อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท1

เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท1

ที่ลงท:ายด:วย l ได: 

-ระบุภาพได:ตรงตามความหมายของคำและประโยคที่ฟ�ง 

-ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได: 

Family and friends การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับ

ลักษณะของบุคคลและสมาชิกในครอบครัว รวมถึง

การใช:ประโยคในการ 

ถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล ชaวยให:พูด

ขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับลักษณะบุคคลได: เปrนการ

เรียนรู:ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช:สื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน   

๑๘ ๒๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 
  



 ๒๔ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๓   ภาคเรียนท่ี  ๒ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๕ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๑,๒,๔) 

ต ๑.๓(๑,๒) 

ต ๒.๑(๑,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

 ต ๔.๒(๑) 

-  อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของ

คำศัพท1เกี่ยวกับสถานที่และคำศัพท1ที่มี s ประกอบได: 

-  ระบุภาพได:ตรงตามความหมายของคำและประโยค

ที่ฟ�ง 

-  ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ตaางๆ 

ได: 

 Around town   

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสถานที่และคำบุพบทบอก

ตำแหนaง รวมถึงการใช:ประโยคในการถามและตอบ

เกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ เปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ

เพื่อนำไปใช:สื่อสารแลกเปลี่ยนข:อมูลในชีวิตประจำวัน   

๑๘ ๒๐ 

๖ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๑,๓,๔) 

ต ๑.๓(๑,๒) 

ต ๒.๑(๑,๒,๓) 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๓.๑(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของ

คำศัพท1อาหารและคำศัพท1ที่ลงท:ายด:วย s ได: 

- ระบุภาพได:ตรงตามความหมายของคำและประโยค

ที่ฟ�ง 

- ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารที่ต:องการได: 

- พูดและเขียนประโยคบอกความต:องการเกี่ยวกับ

อาหารได: 

Yummy food   

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับอาหาร รวมถึงการใช:

ประโยคเพื่อบอกความต:องการของตนเองเกี่ยวกับ

อาหาร และประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับ

อาหารที่ต:องการ เปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษเพื่อ

นำไปใช:สื่อสารในชีวิตประจำวัน   

๑๘ ๒๐ 

๗ ต ๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

ต ๑.๒(๑,๔,๕) 

ต ๑.๓(๑,๒) 

ต ๒.๑(๓) 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของ

คำศัพท1เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาวaางได: 

- ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผู:อื่นกำลังทำได: 

 Playtime   

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาวaาง 

รวมถึงการใช:ประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับ

๑๘ ๒๐ 



 ๒๕ 

หน%วยที ่ มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต0องการให0เกิดแก%นักเรียน หน%วยการเรียนรู0/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

ต ๒.๒(๑) 

ต ๓.๑(๑) 

ต ๔.๑(๑) 

ต ๔.๒(๑) 

กิจกรรมที่ผู:อื่นกำลังทำ เปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ

เพื่อนำไปใช:ในชีวิตประจำวัน 

๘ ต ๑.๑(๑) 

ต ๒.๑(๒,๓) 

 

 

- อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของ

คำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับวันป�ใหมa วันพaอ และวันแมaได: 

- ร:องเพลงเกี่ยวกับเทศกาลตaางๆ ตามที่กำหนดได:- 

เรียนรู:วัฒนธรรมเกี่ยวกับวัน  Christmas  วันขึ้นป�

ใหมa  และวันแมaได: 

- ปฏิบัติตามคำสั่งได: 

Festivals   

การเรียนรู:คำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับวันป�ใหมa วันพaอ และ

วันแมa ทำให:ผู:เรียนเข:าใจวัฒนธรรมของเจ:าของภาษา

และปฏิบัติตัวในวันสำคัญดังกลaาวได:อยaางเหมาะสม 

๖ ๑๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 
  



 ๒๖ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๔   ภาคเรียนท่ี  ๑ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๑ มฐ.ต ๑.๑(๑-๔), 

มฐ.ต ๑.๒(๑), 

มฐ.ต ๒.๑(๑,๓), 

มฐ.ต ๔.๑(๑) 

-  พูดทักทายในชีวิตประจำวันได: 

-  พูดขอและให:ข:อมูลงaายๆ เกี่ยวกับตนเองได: 

-  ร:องเพลงภาษาอังกฤษที่กำหนดได: 

-  พูดและเข:าใจความหมายของประโยคคำสั่งในชั้นเรียนได: 

Welcome back 

การทบทวนคำศัพท1และโครงสร:างจากระดับที่ผaาน

มา เปrนการเสริมแรงให:เกิดความสนใจในการเรียน

มากขึ้น 

๑ ๑๐ 

๒ มฐ.ต ๑.๑(๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒(๑,๔,๕), 

มฐ.ต ๑.๓(๑-๓),  

มฐ.ต ๒.๑(๓),  

มฐ.ต ๒.๒(๑),   

มฐ.ต ๓.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๑(๑) 

-  ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับ

วิชาที่เรียนและห:องเรียนได: 

-  พูดและเขียนเพื่อขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได: 

-  พูดแสดงความรู:สกึเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได: 

-  อaานออกเสียงคำศัพท1ที่ลงท:ายด:วย /l/ ได: 

-  ใช: Present Simple Tense ได:ถูกต:อง 

-  เลaนเกมภาษาอังกฤษที่กำหนดได: 

School day 

การฟ�ง พูด อaาน และเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  

เพื่อน  และวิชาที่เรียน  เปrนข:อมูลสำคัญที่นำไปใช:

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒๐ 

๓ มฐ.ต ๑.๑(๑-๔), 

มฐ.ต ๑.๒(๑-๕),  

มฐ.ต ๑.๓(๑,๒),  

มฐ.ต ๒.๑(๓), 

มฐ.ต ๒.๒(๑),  

มฐ.ต ๓.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๑(๑)  

 

-  ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับ

สaวนตaางๆ ในรaางกายได: 

-  ออกเสียงเน:นหนัก-เบาคำศัพท1ตัวเลขหลักสิบได: 

-  อaานและพูดตัวเลขหลักร:อยถึงหลักหมื่นได: 

-  ฟ�งจับใจความได: 

-  อaานคำสั่งและปฏิบัติตามได: 

-  เขียนบรรยายงaายๆ เกี่ยวกับรaายกายสัตว1ประหลาดได: 

-  เลaนเกมภาษาอังกฤษได: 

The amazing body 

การพูดคำศัพท1เกี่ยวกับรaางกาย  ตัวเลข  และการใช:

โครงสร:างประโยคอยaางถูกต:องเปrนข:อมูลสำคัญที่

นำไปใช:ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  และยัง

นำไปใช:ในการเรียนรู:สาระการเรียนรู:อื่นได: 

 

 

 

๑๓ ๒๐ 



 ๒๗ 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๔ มฐ.ต ๑.๑(๑-๔), 

มฐ.ต ๑.๒(๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๓(๑-๓),  

มฐ.ต ๒.๑(๓),  

มฐ.ต ๒.๒(๑),  

มฐ.ต ๓.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๑(๑) 

-     - อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับ

อาหารได: 

- - ใช: there is/there are ได:ถูกต:อง 

- - ใช: some/any ได:ถูกต:อง 

-  พูดและเขียนขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับอาหารหรือสินค:าได: 

 - - เขียนบรรยายเกี่ยวกับอาหารมื้อโปรดของตนเองได: 

 - - ออกเสียงคำศัพท1ที่ขึ้นต:นด:วย c ได: 

At the market 

การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร การบอกและถามราคา 

รวมทั้งกิจวัตรประจำวัน  เปrนทักษะการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน  และยังนำไปใช:ในการเรียนรู:สาระ

การเรียนรู:อื่นได:   

๑๓ ๒๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 
  



 ๒๘ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๔   ภาคเรียนท่ี  ๒ฃ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นักเรียน 
หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/

กิจกรรม 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๕ มฐ.ต ๑.๑(๑-๔), 

มฐ.ต ๑.๒(๑,๔,๕), 

มฐ.ต ๑.๓(๑,๒), 

มฐ.ต ๒.๑(๓) 

มฐ.ต ๒.๒(๑),  

มฐ.ต ๓.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๒(๑) 

-  อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับ   สัตว1ป¡าได: 

-  ออกเสียงคำศัพท1ที่มีเสียง /ea/ ได: 

-  ฟ�งและอaานจับใจความได: 

-  พูดและเขียนเปรียบเทียบขั้นกวaาได: 

-  เขียนบรรยายงaายๆ เกี่ยวกับสัตว1ป¡าได: 

-  พูดขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับสัตว1ป¡าได: 

-  ใช: Present Simple Tense ได:ถูกต:อง 

Wild animals 

การบรรยายเกี่ยวกับสัตว1ป¡าพร:อมที่

อยูaอาศัย  เปrนข:อมูลสำคัญที่

นำไปใช:ในการสื่อสารและยัง

นำไปใช:ในการเรียนรู:สาระการ

เรียนรู:อื่นได: 

๑๓ ๒๐ 

๖ มฐ.ต ๑.๑(๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒(๑), 

มฐ.ต ๑.๓(๑,๒),  

มฐ.ต ๒.๑(๓),  

มฐ.ต ๒.๒(๑),  

มฐ.ต ๓.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๒(๑) 

-  อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับสถานที ่

-  พูด/เขียนขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับสถานที่ โดยใช:โครงสร:างประโยค  

Where is the…...? It’s behind/next to/opposite/in front of ……….. 

-  เขียนให:ข:อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตaางๆ ในเมืองได: 

-  ออกเสียง /st/ ได:ถูกต:อง  

 

City and space 

การฟ�ง พูด อaาน และเขียนเกี่ยวกับ

สถานที่ในเมือง  และสิ่งที่อยูaบน

ท:องฟ�าเปrนข:อมูลที่นำไปใช:ในการ

สื่อสารและยังนำไปใช:ในการเรียนรู:

สาระการเรียนรู:อื่นได: 

๑๓ ๒๐ 

๗ มฐ.ต ๑.๑(๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒(๑,๔), 

-     - ออกเสียงคำศัพท1 สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับกีฬา และอุปกรณ1กีฬา

ได: 

Sports day ๑๓ ๒๐ 



 ๒๙ 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นักเรียน 
หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/

กิจกรรม 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

มฐ.ต ๑.๓(๑,๒), 

มฐ.ต ๒.๑(๓),  

มฐ.ต ๒.๒(๑),  

มฐ.ต ๓.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๑(๑),  

มฐ.ต ๔.๒(๑) 

-       - พูดขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเลaนกีฬาได: 

-  ตอบคำถามจากการอaานได: 

-  ระบุภาพจากการฟ�งได: 

-  เขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ1ในวันกีฬาสีได: 

- - เขียนบรรยายสั้นๆ ให:ข:อมูลเกี่ยวกับตัวเองได: 

 - - เลaนเกมภาษาอังกฤษที่กำหนดได: 

การบรรยายเกี่ยวกับกีฬาและการ

เปรียบเทียบคนหรือสัตว1  เปrน

ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  

และยังนำไปใช:ในการเรียนรู:สาระ

การเรียนรู:อื่นได: 

๘ มฐ.ต ๑.๒(๓), 

มฐ.ต ๒.๑(๑-๓),  

มฐ.ต ๒.๒(๒)  

 

-  ร:องเพลง “Merry Christmas”, “I love Mommy!”, “Happy New Year” ได: 

-  อaานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับเทศกาลตaางๆ ได: 

-  ประดิษฐ1ถุงเท:ายาววันคริสต1มาส และบัตรอวยพรวันแมaได: 

-  เรียนรู:เกี่ยวกับวัฒนธรรมในวันคริสต1มาส วันแมa และวันป�ใหมaของเจ:าของภาษา 

-  ปฏิบัติตามคำสั่งได: 

 

Culture 

การบรรยายเกี่ยวกับประเพณี และ

งานฉลองตaางๆ เพื่อให:ผู:เรียนทราบ

เกี่ยวกับกิจกรรมตaางๆ ที่จัดทำใน

งานฉลอง 

แตaละงาน 

๑ ๑๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

  



 ๓๐ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๕   ภาคเรียนท่ี  ๑ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๑ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๓), 

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๔), 

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),    

มฐ.ต ๒.๒ (๑),  

มฐ.ต ๔.๑ (๑) 

-  พูดทักทายในชีวิตประจำวันได: 

-  พูดขอและให:ข:อมูลงaายๆ เกี่ยวกับตนเองได: 

-  พูดและเข:าใจความหมายของประโยคคำสั่งในชั้นเรียนได: 

-  ร:องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได: 

Are you ready? 

การทักทายที่ถูกต:องเหมาะสม  เปrนสิ่งที่จำเปrนในการ

สื่อสาร 

๑ ๑๐ 

๒ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑-๕), 

มฐ.ต ๑.๓ (๑),    

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),    

มฐ.ต ๒.๒ (๑),  

มฐ.ต ๓.๑ (๑),   

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

-  ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับวิชาที่เรียนได: 

-  พูดและเขียนเพื่อขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได: 

-  เขียนอีเมล1ถึงเพื่อนเกี่ยวกับโรงเรียนของตนได: 

-  อaานออกเสียงประโยคตามที่กำหนดได: 

-  ใช:ประโยค  Present  Simple  Tense  ได:ถูกต:อง 

-  เลaนเกมทางภาษาตามที่กำหนดได: 

 

At school 

การพูดเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง  และกิจกรรมในโรงเรียน  

เปrนการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒๐ 

๓ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),    

มฐ.ต ๑.๒ (๑-๕),     

มฐ.ต ๑.๓ (๑),  

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓), 

มฐ.ต ๒.๒ (๑),    

มฐ.ต ๓.๑ (๑),  

-  ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับสัญชาติ และชื่อ

ประเทศได: 

-  พูดและเขียนเพื่อขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ และชื่อประเทศของ

ตนเองได: 

-  อaานออกเสียงคำศัพท1ตามที่กำหนดได: 

 

Who’s that? 

การฟ�ง  พูด  อaานและเขียนเกี่ยวกับอาชีพ  และ

เหตุการณ1ที่เกิดขึ้นในอดีต  เปrนทักษะการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 

 

๑๓ ๒๐ 



 ๓๑ 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

มฐ.ต ๔.๑ (๑), 

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

๔ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),    

มฐ.ต ๑.๒ (๑-๕),  

มฐ.ต ๑.๓ (๑),    

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),    

มฐ.ต ๒.๒ (๑),  

มฐ.ต ๓.๑ (๑),     

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

-  พุดถาม-ตอบบทสนทนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคได: 

-  พูดและเขียนคำศัพท1 อาหาร เครื่องดื่ม ผักและผลไม:ตaางๆ ได: 

-  พูด และเข:าใจความหมายของคำศัพท1 และประโยคตaางๆ ในบทนี้ได: 

-  อaานจับใจความได: 

-  เขียนบรรยายขั้นตอนการทำอาหารได: 

-  เลaนเกมตามที่กำหนดได: 

 -  ออกเสียงคำที่ขึ้นต:นด:วยพยัญชนะ  g  (เสียง  [k])  ได: 

Healthy habits 

การฟ�งและพูดเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน1และสุขนิสัย  

เปrนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังนำไปใช:ใน

การเรียนรู:สาระการเรียนรู:อื่น  

 

๑๓ ๒๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 
  



 ๓๒ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๕   ภาคเรียนท่ี  ๒ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๕ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑-๕), 

มฐ.ต ๑.๓ (๑-๓), 

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓), 

มฐ.ต ๒.๒ (๑),  

มฐ.ต ๓.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

-  พูดถาม-ตอบ และสนทนาถึงข:อมูลของสัตว1ป¡าได: 

-  พูด  และเขียนคำศัพท1ชื่อสัตว1ป¡า 

-  พูด  และเข:าใจความหมายของคำศัพท1  และประโยคตaางๆ  ในบทนี้ได: 

-  ใช:ประโยคในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได: 

-  อaานจับใจความได: 

-  เขียนเรียงความได: 

-  เลaนเกมตามที่กำหนดได: 

-  ออกเสียงคำที่ขึ้นต:นด:วยอักษร  b  และลงท:ายด:วย  st  ได: 

Amazing animals 

การฟ�ง  พูด  อaานและเขียนเกี่ยวกับสัตว1ป¡าและการ

อนุรักษ1สัตว1ป¡า  เปrนข:อมูลสำคัญที่นำไปใช:ในการสื่อสาร 

และยังนำไปใช:ในการเรียนรู:สาระการเรียนรู:อื่น 

 

๑๓ ๒๐ 

๖ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๔, ๕), 

มฐ.ต ๑.๓ (๑, ๓),   

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),  

มฐ.ต ๒.๒ (๑),   

มฐ.ต ๓.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

- -  พูดถาม – ตอบ สนทนาเกี่ยวกับการอนุรักษ1โลกได: 

- -  พูด และเขียนคำศัพท1เกี่ยวกับสิ่งของตaาง ๆ ที่สามารถนำกลับมาใช:ได:

ใหมa และคำกริยา 

- -  พูด และข:าใจความหมายของคำศัพท1 และประโยคตaาง ๆ ในบทนี้ได: 

- -  ใช:ประโยคคำสั่งได: 

- -  อaานจับใจความได: 

- -  เขียนเรียงความได: 

- -  เลaนเกมตามที่กำหนดได: 

- -  ออกเสียงคำขึ้นต:นด:วยอักษร p ได: 

Help our planet! 

การฟ�ง  พูด  อaานและเขียนเกี่ยวกับการอนุรักษ1

สิ่งแวดล:อม  เปrนประโยชน1ตaอการสื่อสารทางสังคม และ

ยังนำไปใช:ในการเรียนรู:สาระการเรียนรู:อื่น 

๑๓ ๒๐ 



 ๓๓ 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๗ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑-๕),  

มฐ.ต ๑.๓ (๑-๓), 

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),  

มฐ.ต ๒.๒ (๑), 

มฐ.ต ๓.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

- -  พูดถาม – ตอบสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการในเวลาวaางได: 

- -  ชักชวนผู:อื่น และตอบรับ/ปฏิเสธได: 

- -  พูด และเขียนคำศัพท1 หมวดหมูaกิจกรรมสันทนาการได: 

- -  อaานจับใจความได: 

- -  เขียนบรรยายขั้นตอนการทำอาหารได: 

- -  เลaนเกมตามที่กำหนดได: 

- -  ออกเสียงคำที่ขึ้นต:นด:วยอักษร s ได: 

 

Free time 

การฟ�ง  พูด  อaานและเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมในเวลาวaาง  

เปrนข:อมูลสำคัญที่นำไปใช:ในการสื่อสาร   

 

๑๓ ๒๐ 

๘ มฐ.ต ๑.๑ (๑, ๒ , ๔), 

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๕),  

มฐ.ต ๑.๓ (๑-๒),  

มฐ.ต ๒.๑ (๑-๓),  

มฐ.ต ๒.๒ (๑-๒),  

มฐ.ต ๓.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๑ (๑) 

- -  ร:องเพลง Christmas time ได: 

- -  อaานบทกลอนเกี่ยวกับวัน Halloween ได: 

- -  อaานออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท1ที่เกี่ยวกับเทศกาล

ตaางๆ ได: 

- -  ประดิษฐ1บัตรอวยพร Snowman ได: 

- -  ประดิษฐ1หมวกโจรสลัดได: 

- -  ระบายสีบรรยากาศวัน Halloween ได: 

 

Culture 

การทบทวนคำศัพท1  ประโยค  และสำนวนตaางๆ  ที่ได:

เรียนมาแล:ว  ทำให:ผู:เรียนได:นำสิ่งที่เรียนมาใช:ซ้ำๆ  ทำ

ให:สามารถใช:ภาษาได:ดีขึ้น  และเกิดความจำที่คงทน 

 

๑ ๑๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 
 

 



 ๓๔ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 
ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๖   ภาคเรียนท่ี  ๑ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๑ มฐ.ต ๑.๑ (๑, ๓, ๔), 

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๔, ๕), 

มฐ.ต ๑.๓ (๑),    

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),    

มฐ.ต ๔.๑ (๑) 

-  พูดถามและตอบข:อมูลงaายๆ เกี่ยวกับตนเองได: 

-  บอกความหมายของประโยคคำสั่งตามที่กำหนดได: 

-  ร:องเพลงตรงตามจังหวะที่กำหนดได: 

 

Can you remember? 

การทบทวนคำศัพท1และประโยคที่เรียนมาแล:ว การถามและ

ตอบข:อมูลสaวนตัว ประโยคคำสั่ง ขอร:อง และขออนุญาต ทำ

ให:ผู:เรียนสามารถใช:ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได: 

๑ ๑๐ 

๒ มฐ.ต ๑.๑ (๒, ๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๔), 

มฐ.ต ๑.๓ (๑, ๓),    

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),    

มฐ.ต ๓.๑ (๑),   

มฐ.ต ๔.๑ (๑) 

-  ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1บอกลักษณะได: 

-  พูดและเขียนเพื่อขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับการบอกลักษณะบุคคลได: 

-  อaานออกเสียงคำศัพท1ตามที่กำหนดได: 

 

What do you want to be? 

การเรียนรู:คำศัพท1บอกลักษณะ ทำให:ผู:เรียนสามารถพูดขอ

และให:ข:อมูลสaวนตัวของตนเองแกaผู:อื่นทราบได: 

 

๑๓ ๒๐ 

๓ มฐ.ต ๑.๑ (๒, ๓, ๔),    

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๔),     

มฐ.ต ๑.๓ (๑, ๓),  

มฐ.ต ๒.๑ (๓), 

มฐ.ต ๒.๒ (๑),    

มฐ.ต ๓.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๑ (๑), 

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

-  ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับกีฬาตaางๆ 

ได: 

-  พูดและเขียนเพื่อขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับการใช:อุปกรณ1การป�องกัน

ตัวได: 

-  เขียนประโยคแสดงความรู:สึกขณะเลaนกีฬาแตaละชนิดได: 

-  อaานออกเสียงประโยคตามที่กำหนดได: 

-  เลaนเกมทางภาษาตามที่กำหนดได: 

 

Play safe 

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับกีฬา อุปกรณ1การป�องกันตัว และ

การใช:ประโยค If clause ทำให:ผู:เรียนสามารถพูดและเขียน

เกี่ยวกับกีฬาและอุปกรณ1การป�องกันตัวได: โดยจะเปrนพื้น

ฐานความรู:เกี่ยวกับการใช:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒๐ 



 ๓๕ 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๔ มฐ.ต ๑.๑ (๒, ๓, ๔),    

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๔, ๕),  

มฐ.ต ๑.๓ (๑-๓),    

มฐ.ต ๒.๑ (๓),    

มฐ.ต ๒.๒ (๑),  

มฐ.ต ๓.๑ (๑),     

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

-  ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล:อมรอบตัวได: 

-  อaานประโยค และบทสนทนาที่กำหนด แล:วตอบคำถามได: 

-  ใช:ประโยค Past Simple Tense ตามรูปแบบที่กำหนดให:ได: 

 

It was great! 

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสิ่งแวดล:อมรอบตัวและสัตว1น้ำ 

การใช:ประโยค Past Simple Tense เพื่อถามถึงสถานที่ที่

ไป ความรู:สึกที่ได:ไปยังสถานที่นั้น และลักษณะอากาศของ

สถานที่นั้นในเวลาที่ผaานมาแล:ว ซึ่งจะเปrนพื้นฐานความรู:

เกี่ยวกับการใช:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 
  



 ๓๖ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๖   ภาคเรียนท่ี  ๒ 

มีจำนวน  ๔  สาระ  จำนวน  ๘  มาตรฐาน    และจำนวน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

๕ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๔, ๕), 

มฐ.ต ๑.๓ (๑, ๓), 

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓), 

มฐ.ต ๒.๒ (๑),  

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

-  ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับสิ่งที่ต:องใช:

ในการเดินทางได: 

-  ใช:คำกริยาที่กำหนดประกอบประโยคได: 

-  ใช:ประโยค Past Simple Tense ได:ถูกต:อง 

 

On holiday 

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสิ่งที่ต:องใช:ในการเดินทาง ทำให:

ผู:เรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ต:องใช:ในการ

เดินทาง ซึ่งจะเปrนพื้นฐานความรู:เกี่ยวกับการใช:

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒๐ 

๖ มฐ.ต ๑.๑ (๒, ๓, ๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑- ๕),  

มฐ.ต ๑.๓ (๑, ๓),   

มฐ.ต ๒.๑ (๓),  

มฐ.ต ๒.๒ (๑),   

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

-  ออกเสียงคำศัพท1 และประโยคตามที่กำหนดให:ได: 

-  ใช:คำศัพท1เกี่ยวกับสถานที่ประกอบประโยคได: 

-  อaานบทความที่กำหนด และตอบคำถามได: 

-  เขียนบทความตามโครงสร:างที่กำหนดได: 

- -  อaานออกเสียงคำศัพท1ที่มี p ประกอบได: 

Out and about 

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับสถานที่ตaางๆ และการใช:ประโยค

บอกความรู:สึกที่ต:องการไปและไมaต:องการไปยังสถานที่นั้นๆ 

เปrนการเรียนรู:ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช:สื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒๐ 

๗ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๔),  

มฐ.ต ๑.๒ (๑, ๒, ๔, ๕),  

มฐ.ต ๑.๓ (๑-๓), 

มฐ.ต ๒.๑ (๑, ๓),  

มฐ.ต ๒.๒ (๑), 

มฐ.ต ๓.๑ (๑),  

-  ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับประเภทตaางๆ 

ของรายการโทรทัศน1ได: 

-  พูดถามและตอบเกี่ยวกับประเภทของรายการโทรทัศน1ที่ชอบได: 

-  อaานออกเสียงคำศัพท1ที่ลงท:ายด:วย d, t ได: 

 

What’s on? 

การเรียนรู:คำศัพท1เกี่ยวกับประเภทตaางๆ ของรายการ

โทรทัศน1 และใช:ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับประเภทของ

รายการโทรทัศน1ที่ชอบ จะทำให:ผู:เรียนสามารถพูดและเขียน

ตามโครงสร:างประโยคที่กำหนด ซึ่งจะเปrนพื้นฐานความรู:

เกี่ยวกับการใช:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒๐ 



 ๓๗ 

หนhวยท่ี มาตรฐานการเรียนรู0 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกhนักเรียน หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน

เก็บ 

มฐ.ต ๔.๑ (๑),  

มฐ.ต ๔.๒ (๑) 

๘ มฐ.ต ๑.๑ (๑-๓),  

มฐ.ต ๒.๑ (๒, ๓),  

มฐ.ต ๒.๒ (๒) 

-  ร:องเพลงทางภาษาได: 

-  อaานเรื่องที่กำหนด และตอบคำถามได: 

-  อaานออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท1ที่เกี่ยวกับ

เทศกาลตaางๆ ได: 

 

Culture 

การเรียนรู:วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา และคำศัพท1ที่

เกี่ยวข:องกับวันขอบคุณพระเจ:าและเทศกาล  

อีสเตอร1 ทำให:ผู:เรียนเข:าใจและเรียนรู:ภาษาอังกฤษได:อยaาง

ลึกซึ้งและนำไปใช:ได:อยaางเหมาะสม 

๑ ๑๐ 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  ๓๐ 

 ข2อสอบกลาง/สhวนกลางกำหนด  ๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 

  



 ๓๘ 

แบบการวิเคราะห:ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา (วิชาพ้ืนฐาน) 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ัน ประถมศึกษาปpท่ี  ๑ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข0าใจและตีความเรื่องที่ฟdงและ

อ%านจากสื่อประเภทต%าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

อย%างมีเหตุผล 

 

 

 

 

๑. ปฏิบัติตามคำสั่งงaาย ๆ ที่ฟ�ง ประโยคคำสั่ง ปฏิบัติตามคำสั่ง ๑. มีวินัย 

๒. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. ระบุตัวอักษรและเสียง  อaานออกเสียง

และสะกดคำงaาย ๆ ถูกต:องตามหลักการ

อaาน 

ตัวอักษร เสียงตัวอักษร การ

สะกดคำ หลักการอaาน 

 

๑. ระบุตัวอักษร 

๒. อaานออกเสียงและสะกดคำได:

ถูกต:องตามหลักการอaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและ

กลุaมคำที่ฟ�ง 

ความหมายของคำและกลุaมคำ 

 

เลือกภาพตรงตามความหมาย

ของคำและกลุaมคำที่ฟ�ง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

๔. ตอบคำถามจากการฟ�งเรื่อง 

ใกล:ตัว 

คำศัพท1จากเรื่องที่ฟ�ง 

 

ตอบคำถามจากการฟ�งเรื่องใกล:

ตัว 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาใน

การแลกเปลี่ยนข0อมูลข%าวสาร   แสดงความรู0สึก 

และความคิดเห็นอย%างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

๑. พูดโต:ตอบด:วยคำสั้นๆ งaายๆ  ในการ

สื่อสารระหวaางบุคคลตามแบบที่ฟ�ง 

คำศัพท1 สำนวนภาษาที่ใช:ในการ

สื่อสาร 

พูดโต:ตอบด:วยคำสั้น ๆ งaาย ๆ ๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

๒. ใช:คำสั่งงaาย ๆ ตามแบบที่ฟ�ง คำศัพท1 กลุaมคำ และประโยค

คำสั่งงaายๆ  

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ฟ�งและออก

คำสั่งให:ผู:อื่นปฏิบัติตาม 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

๓. มีวินัย 

๓. บอกความต:องการงaาย ๆ ของตนเองตาม

แบบที่ฟ�ง 

คำ  กลุaมคำ  และประโยคเพื่อ

บอกความต:องการของตนเอง 

พูดประโยคแสดงความต:องการ

ของตนเอง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 



 ๓๙ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

 ๔. พูดขอและให:ข:อมูลงaาย ๆ เกี่ยวกับ

ตนเองตามแบบที่ฟ�ง 

คำศัพท1 สำนวนภาษาและ

ประโยคเพื่อขอและให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเอง  

พูดขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต  ๑.๓  นำเสนอข0อมูลข%าวสาร 

ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต%าง ๆ 

โดยการพูดและเขียน 

๑. พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเองและ 

เรื่องใกล:ตัว 

คำและประโยคที่พูดให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล:ตัว 

พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ

เรื่องใกล:ตัว 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม   

มาตรฐาน ต ๒.๑   เข0าใจความสัมพันธJระหว%าง

ภาษากับวัฒนธรรมของเจ0าของภาษา และนำไปใช0

ได0อย%างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑. พูดและทำทaาประกอบตามวัฒนธรรม

ของเจ:าของภาษา 

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา  

 

พูดและทำทaาประกอบตาม

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

๒.  บอกชื่อและคำศัพท1เกี่ยวกับเทศกาล

สำคัญของเจ:าของภาษา 

คำศัพท1เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ

ของเจ:าของภาษา 

 

บอกชื่อและคำศัพท1เกี่ยวกับ

เทศกาลสำคัญของเจ:าของภาษา 

เชaน  Christmas’s Day    

Valentine’s Day    

Happy New Year’s Day  

etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

ที่เหมาะกับวัย 

กิจกรรมและวัฒนธรรมที่

เหมาะสมกับวัย 

เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. รักความเปrนไทย 

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข0าใจความเหมือนและความ

แตกต%างระหว%างภาษาและวัฒนธรรมของเจ0าของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช0

อย%างถูกต0องและ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑.  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

 

๑.  บอกตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของภาษาตaางประเทศ

และภาษาไทย 

๒.  ออกเสียงตัวอักษรของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 



 ๔๐ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธJกับกลุ%มสาระการ

เรียนรู0อื่น  

มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศในการ

เชื่อมโยงความรู0กับกลุ%มสาระการเรียนรู0อื่น และเปgน

พื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู0 และเปhดโลก

ทัศนJของตน 

๑.  บอกคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaมสาระ

การเรียนรู:อื่น 

คำศัพท1  ที่เกี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น 

บอกคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

สถานการณJต%างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 

๑. ฟ�ง/พูดในสถานการณ1งaาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ห:องเรียน 

 

ความหมายคำศัพท1 สำนวน

ภาษา ประโยคในสถานการณ1

งaาย ๆ ในห:องเรียน 

สนทนาในสถานการณ1งaาย ๆ ที่

เกิดขึ้นในห:องเรียน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช0ภาษาต%างประเทศเปgน

เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต%อ การประกอบ

อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู0กับสังคมโลก 

๑.  ใช:ภาษาตaางประเทศเพื่อรวบรวม

คำศัพท1ที่เกี่ยวข:องใกล:ตัว 

 ภาษาตaางประเทศที่ใช:ในการ

รวบรวมคำศัพท1 เกี่ยวกับเรื่อง

ใกล:ตัว 

 

รวบรวมคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องใกล:

ตัว 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

 
  



 ๔๑ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ัน ประถมศึกษาปpท่ี  ๒ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข0าใจและตีความเรื่อง

ที่ฟdงและอ%านจากสื่อประเภทต%าง ๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย%างมีเหตุผล 

 

 

 

 

๑. ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร:องงaาย ๆ  ที่ฟ�ง ความหมายของคำศัพท1  กลุaมคำ 

และประโยคคำสั่ง คำขอร:อง 

 

.  

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร:อง  ตaาง 

ๆ  

 เชaน  Stand up,   Sit down,    

Please come here. ,  

Don’t make a loud noise, 

please.  etc 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

๒. ระบุตัวอักษรและเสียง  อaานออกเสียงคำและ

สะกดคำและอaานประโยคงaาย ๆ ถูกต:องตามหลัก 

การอaาน 

หลักการอaานออกเสียง สะกดคำ 

ระบุตัวอักษรและเสียง  

หลักการอaานออกเสียงคำและ

ประโยคตaาง ๆ 

 

๑. ระบุตัวอักษรและเสียง  อaาน

ออกเสียงและสะกดคำและอaาน

ประโยคงaาย ๆ ถูกต:องตาม

หลักการอaาน เชaน  

- พยัญชนะต:นและพยัญชนะท:าย

คำ 

- เน:นหนัก-เบา (Stress)       

- ระดับเสียงสูง-ต่ำ (Intonation) 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุaมคำ

และประโยคที่ฟ�ง 

ความหมายของคำศัพท1 กลุaมคำ

และประโยค 

เลือกภาพตรงตามความหมายของ

คำ  กลุaมคำและประโยคที่ฟ�ง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔. ตอบคำถามจากการฟ�งประโยค บทสนทนา

หรือนิทานงaายๆ ที่มีภาพประกอบ 

รู:และเข:าใจความหมายของ

คำศัพท1 รูปประโยคจากการฟ�ง

ตอบคำถามจากการฟ�งประโยค  

บทสนทนาหรือนิทานงaาย ๆ ที่มี

ภาพประกอบ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๔๒ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

บทสนทนา หรือนิทานงaาย ๆที่มี

ภาพประกอบ 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสาร

ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข0อมูล

ข%าวสาร   แสดงความรู0สึก และความ

คิดเห็นอย%างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

๑. พูดโต:ตอบด:วยคำสั้นๆ งaายๆ ในการสื่อสาร

ระหวaางบุคคลตามแบบที่ฟ�ง 

 

การรู:และเข:าใจบทสนทนาที่ใช:

ในการสื่อสารระหวaางบุคคล 

พูด/โต:ตอบถ:อยคำสั้น ๆ งaาย ๆ  

ในการสื่อสารระหวaางบุคคล เชaน 

บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย 

การกลaาวลา  การขอบคุณ   การ

ขอโทษและการแนะนำตนเอง 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒. ใช:คำสั่งและคำขอร:องงaาย ๆ ตามแบบที่ฟ�ง การรู:และเข:าใจคำศัพท1 กลุaมคำ 

และประโยคชaวยให:ผู:เรียน

สามารถเข:าใจคำสั่งและคำ

ขอร:อง   

ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร:องงaาย 

ๆ ที่ฟ�งและออกคำสั่งและคำ

ขอร:องให:ผู:อื่นปฏิบัติตาม 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

๓. บอกความต:องการงaายๆ ของตนเองตามแบบที่

ฟ�ง 

รู:จักเลือกใช:คำและประโยคเพื่อ

บอกความต:องการของตนเอง 

 

พูดประโยคแสดงความต:องการ

งaาย ๆของตนเอง  เชaน  

I want …… please.  etc. 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔. พูดขอและให:ข:อมูลงaาย ๆ เกี่ยวกับตนเองตาม

แบบที่ฟ�ง 

การพูดขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง 

 

 พูดขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง  เชaน  

What’s your name? /  

My name is …….. . etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๑. พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล:ตวั 

 

การพูดสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง

และเรื่องใกล:ตัว 

พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว บุคคล และเรื่องใกล:ตัว   

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๔๓ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต  ๑.๓  นำเสนอข0อมูล

ข%าวสาร ความคิดรวบยอด และความ

คิดเห็นในเรื่องต%าง ๆ โดยการพูดและ

เขียน 

  

 

ชื่อ อายุ  รูปรaาง  สaวนสูง  สิ่งตaาง 

ๆ ที่อยูaใกล:ตัว 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม   

มาตรฐาน ต ๒.๑   เข0าใจความสัมพันธJ

ระหว%างภาษากับวัฒนธรรมของเจ0าของ

ภาษา และนำไปใช0ได0อย%างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

๑.  พูดและทำทaาทางประกอบตามวัฒนธรรมของ

เจ:าของภาษา 

 

การเข:าใจความสัมพันธ1ระหวaาง

ภาษาและวัฒนธรรมของเจ:าของ

ภาษา 

 

๑. พูดและทำทaาทางประกอบตาม

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

๒. บอกชื่อและคำศัพท1เกี่ยวกับ

เทศกาลสำคัญของเจ:าของภาษา 

เชaน Christmas’s Day   

Valentine’s Day Happy New 

Year’s Day   etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒.  บอกชื่อและคำศัพท1เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ

ของเจ:าของภาษา 

การบอกชื่อและคำศัพท1เกี่ยวกับ

เทศกาลสำคัญของเจ:าของภาษา 

 

บอกชื่อและคำศัพท1เกี่ยวกับ

เทศกาลสำคัญของเจ:าของภาษา 

เชaน Christmas’s Day   

Valentine’s Day  

Happy New  Year’s Day  etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่

เหมาะกับวัย 

 

การเข:ารaวมกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

 

เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

เชaน กิจกรรมวัน  Christmas’ s 

day Valentine’ s day   New 

Year’s day  ฯลฯ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 



 ๔๔ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข0าใจความเหมือนและ

ความแตกต%างระหว%างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ0าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใช0อย%างถูกต0อง

และ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑.  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

การระบุตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของภาษาตaางประเทศ

และภาษาไทย    

 

บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

เชaน A-Z   ก-ฮ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธJกับกลุ%ม

สาระการเรียนรู0อื่น  

มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

การเชื่อมโยงความรู0กับกลุ%มสาระการ

เรียนรู0อื่น และเปgนพื้นฐานในการพัฒนา

แสวงหาความรู0 และเปhดโลกทัศนJของตน 

๑.  บอกคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaมสาระการ

เรียนรู:อื่น 

 

คำศัพท1 ที่เกี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น 

 

 

บอกคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกบักลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

สถานการณJต%างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

๑. ฟ�ง/พูดในสถานการณ1งaายๆ ที่เกิดขึ้นใน

ห:องเรียน 

 

ฟ�งและพูด รู:ความหมายของ

คำศัพท1 สำนวนภาษา ประโยค

ในสถานการณ1งaาย ๆ ใน

ห:องเรียน 

ฟ�งและพูดสนทนาในสถานการณ1

งaาย ๆ ที่เกิดขึ้นในห:องเรียน เชaน 

การทักทาย    

การกลaาวคำอำลา  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช0ภาษาต%างประเทศ

เปgนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต%อ การ

๑. ใช:ภาษาตaางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท1ที่

เกี่ยวข:องใกล:ตัว 

รู:ความหมายคำศัพท1 สำนวน

ภาษา ประโยคที่เกี่ยวข:อง    

ใกล:ตัว 

 

ใช:ภาษาตaางประเทศบอกเรื่องราว

ที่ เกี่ยวข:องใกล:ตัว เชaน อาชีพ 

บุคคลสำคัญในชุมชน  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 



 ๔๕ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู0

กับสังคมโลก 

 
  



 ๔๖ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ัน ประถมศึกษาปpท่ี  ๓ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข0าใจและตีความเรื่องที่

ฟdงและอ%านจากสื่อประเภทต%าง ๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย%างมีเหตุผล 

 

 

 

 

1.ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร:องที่ฟ�งหรืออaาน คำสั่ง คำขอร:องที่ฟ�งหรืออaาน 

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร:องจากที่

ฟ�งหรืออaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

 

2. อaานออกเสียงคำ สะกดคำ อaานกลุaมคำ 

ประโยค และบทพูดเข:าจังหวะ (Chant) งaาย ๆ 

ถูกต:องตามหลักการอaาน 

หลักการอaานออกเสียงคำ  อaาน

สะกดคำ อaานกลุaมคำ  ประโยค  

และอaานบทพูดเข:าจังหวะ 

(Chant) งaาย ๆ ได:ถูกต:อง 

 

 

อaานประโยคได:ถูกต:องตาม

หลักการอaานและพูดเข:าจังหวะ 

(Chant) 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ1ตรงตาม

ความหมายของกลุaมคำและประโยคที่ฟ�ง 

ความหมายของกลุaมคำและ

ประโยคที่ฟ�ง 

  

เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ1

ได:ตรงตามความหมายของคำ 

กลุaมคำและประโยคที่ฟ�ง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

4. ตอบคำถามจากการฟ�งหรือ อaานประโยค บท

สนทนา หรือนิทานงaาย ๆ  

ความหมายของคำศัพท1 ประโยค 

และบทสนทนาหรือนิทานงaาย ๆ 

ที่มีภาพประกอบ 

ตอบคำถามจากการฟ�งประโยค 

บทสนทนาหรือนิทานงaายๆ ที่มี

ภาพประกอบ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทาง

ภาษาในการแลกเปลี่ยนข0อมูลข%าวสาร   

1. พูดโต:ตอบด:วยคำสั้นๆ งaาย ๆ ในการสื่อสาร

ระหวaางบุคคลตามแบบที่ฟ�ง 

 

การใช:ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ระหวaางบุคคลผู:เรียนต:องรู:

คำศัพท1 สำนวนภาษาที่ใช:ในการ

สื่อสาร คำพูดสั้น ๆงaาย ๆที่ใช:ใน 

พูดโต:ตอบด:วยคำสั้น ๆ งaาย ๆ 

ได: 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๔๗ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

แสดงความรู0สึก และความคิดเห็นอย%างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

การโต:ตอบระหวaางบุคคล 

2. ใช:คำสั่งและคำขอร:องงaาย ๆ ตามแบบที่ฟ�ง คำศัพท1 กลุaมคำ และประโยคที่

ใช:สั่งและขอร:อง 

ปฏิบัติตามคำสั่งและใช:คำ

ขอร:องงaาย ๆ  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

3. บอกความต:องการงaาย ๆ ของตนเองตามแบบที่

ฟ�ง 

ใช:ประโยคเพื่อบอกความ

ต:องการงaาย ๆ ของตนเอง 

พูดประโยคแสดงความต:องการ

ตามแบบที่ฟ�ง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

4.พูดขอและให:ข:อมูลงaาย ๆ เกี่ยวกับตนเองและ

เพื่อนตามแบบที่ฟ�ง 

ประโยค/สำนวนที่ใช:พูดขอและ

พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

พูดขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเพื่อน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

5. บอกความรู:สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตaาง ๆ ใกล:

ตัวหรือกิจกรรมตaาง ๆตามแบบที่ฟ�ง 

คำศัพท1 โครงสร:างประโยคที่ใช:

บอกความรู:สึกของตนเอง 

 

บอกความรู:สึกของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ เชaน ดีใจ 

เสียใจ ชอบ รัก ไมaรัก 

เชaน  I / You / We / They  

like…..etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต  1.3  นำเสนอข0อมูลข%าวสาร 

ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน

เรื่องต%าง ๆ โดยการพูดและเขียน 

1. พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล:ตัว คำ กลุaมคำ สำนวน ประโยคที่ใช:

พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกล:ตัว 

1. พูดให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว และเรื่องใกล:ตัว   ชื่อ  

อายุ  รูปรaาง  สaวนสูง  สิ่งตaาง ๆ 

ที่อยูaใกล:ตัว 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

2.จัดหมวดหมูaคำตามประเภทของบุคคล สัตว1และ 

สิ่งของตามที่ฟ�งหรืออaาน 

วิธีการจัดหมวดหมูaคำตาม

ประเภท 

 

 

 

 

1. ฟ�งหรืออaานข:อมูล เกี่ยวกับ

บุคคล สัตว1 สิ่งของ  

2. จัดหมวดหมูaคำตามประเภท

บุคคล สัตว1 สิ่งของ 

3. ระบุ/เชื่อมโยง ความสัมพันธ1

ของภาพ กับคำ หรือกลุaมคำ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๔๘ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

โดยใช:ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ 

แผนผัง 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม   

มาตรฐาน ต 2.1   เข0าใจความสัมพันธJ

ระหว%างภาษากับวัฒนธรรมของเจ0าของ

ภาษา และนำไปใช0ได0อย%างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

1.  พูดและทำทaาประกอบตามมารยาทสังคม/ 

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

ความหมายของคำ กลุaมคำ ที่ใช:

พูดตามมารยาทสังคม/

วัฒนธรรม ของเจ:าของภาษา 

 

 

 

พูดและแสดงทaาประกอบตาม

มารยาททางสังคม/วัฒนธรรม

ของเจ:าของภาษา  เชaน  

การสัมผัสมือ การโบกมือ การ

แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

2.  บอกชื่อและคำศัพท1งaาย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล/

วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปrนอยูaของ

เจ:าของภาษา 

ความสัมพันธ1ระหวaางภาษาและ

วัฒนธรรมและเทศกาลสำคัญ

ของเจ:าของภาษา 

 

 

1. บอกชื่อและคำศัพท1งaาย ๆ 

เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งาน

ฉลองและชีวิตความเปrนอยูaของ

เจ:าของภาษา 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

3. เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่

เหมาะกับวัย 

รู:ความสัมพันธ1ระหวaางภาษา

และวัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต 2.2  เข0าใจความเหมือนและ

ความแตกต%างระหว%างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ0าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใช0อย%างถูกต0อง

และ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

1. บอกความแตกตaางของเสียงตัวอักษร คำ 

กลุaมคำและประโยคงaาย ๆ ของภาษาตaางประเทศ

และภาษาไทย 

รู:จักตัวอักษรและเสียงตัวอักษร 

คำ กลุaมคำ ประโยคของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

 

 

บอกความแตกตaางของเสียง

ตัวอักษร คำ กลุaมคำและ

ประโยคงaาย ๆ ของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 



 ๔๙ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธJกับกลุ%ม

สาระการเรียนรู0อื่น  

มาตรฐาน ต 3.1  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

การเชื่อมโยงความรู0กับกลุ%มสาระการ

เรียนรู0อื่น และเปgนพื้นฐานในการพัฒนา

แสวงหาความรู0 และเปhดโลกทัศนJของตน 

1. บอกคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaมสาระการเรียนรู:

อื่น 

 

คำศัพท1 ที่เกี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น 

 

บอกคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

สถานการณJต%างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

1.  ฟ�ง/พูดในสถานการณ1งaาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ห:องเรียน 

 

ความหมายคำศัพท1 สำนวน

ภาษา ประโยคในสถานการณ1

งaาย ๆ ในห:องเรียน 

 

พูดสนทนาในสถานการณ1งaาย ๆ 

ที่เกิดขึ้นในห:องเรียน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต 4.2   ใช0ภาษาต%างประเทศ

เปgนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต%อ การ

ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู0

กับสังคมโลก 

1. ใช:ภาษาตaางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท1ที่

เกี่ยวข:องใกล:ตัว 

 

ความหมายคำศัพท1 สำนวน

ภาษา ประโยคที่เกี่ยวข:องใกล:

ตัว 

 

 

 

ใช:ภาษาตaางประเทศที่บอกเรื่อง

ที่เกี่ยวข:องใกล:ตัว เชaน อาชีพ  

บุคคลสำคัญในโรงเรียน/ชุมชน 

และชื่อวิชาที่เรียน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

 
  



 ๕๐ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ัน ประถมศึกษาปpท่ี  ๔ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข0าใจและตีความเรื่อง

ที่ฟdงและอ%านจากสื่อประเภทต%าง ๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย%างมีเหตุผล 

 

 

 

 

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร:องและคำแนะนำ 

(Instructions) งaาย ๆ ที่ฟ�งหรืออaาน  

คำสั่ง คำขอร:อง คำแนะนำ 

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร:องและ

คำแนะนำงaาย ๆ ที่ฟ�งหรืออaาน  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

๒. อaานออกเสียงคำ สะกดคำ อaานกลุaมคำ  

ประโยค  ข:อความงaาย ๆ  และบทพูดเข:าจังหวะ

ถูกต:องตามหลักการอaาน 

คำ กลุaมคำ ประโยค ข:อความ

งaาย ๆ และบทพูดเข:าจังหวะ 

 

อaานออกเสียงคำ  สะกดคำ  อaาน

กลุaมคำ  ประโยค  ข:อความงaาย ๆ   

และบทพูดเข:าจังหวะ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. เลือก/ระบุภาพ  หรือ 

สัญลักษณ1 หรือเครื่องหมายตรง 

ตามความหมายของประโยคและ 

ข:อความสั้น ๆ ที่ฟ�ง หรืออaาน  

การเข:าใจความหมายของ

กลุaมคำและประโยคที่ฟ�งทำให:

สื่อสารได:อยaางถูกต:อง 

  

เลือก/ระบุภาพ  หรือสัญลักษณ1 

เครื่องหมายตรงตามความหมาย

ของประโยคและข:อความสั้น ๆ 

ที่ฟ�ง หรืออaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔. ตอบคำถามจากการฟ�งและอaานประโยค บท

สนทนา และนิทานงaาย ๆ 

เรื่องที่ฟ�งและอaานทำให:สื่อสาร

ได:อยaางถูกต:อง 

ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟ�งและ

อaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสาร

ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข0อมูล

ข%าวสาร   แสดงความรู0สึก และความ

คิดเห็นอย%างมีประสิทธิภาพ 

 

 

๑. พูด/เขียนโต:ตอบในการสื่อสารระหวaางบุคคล 

 

คำศัพท1 โครงสร:างประโยค   

 

เลือกใช:คำพูด ประโยค/ข:อความ

ที่ใช:ในการสนทนา เชaน การ

ทักทาย  กลaาวลา ขอบคุณ ขอ

โทษ และประโยค/ข:อความที่ใช:

แนะนำตนเอง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒. ใช:คำสั่ง  คำขอร:องและคำขออนุญาตงaาย ๆ  คำศัพท1 โครงสร:างประโยค  ที่

ใช:เพื่อการสื่อสาร 

ใช:คำสั่ง คำขอร:อง คำขออนุญาต ๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 



 ๕๑ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

 

 

๓. พูด/เขียนแสดงความต:องการของตนเอง และ

ขอความชaวยเหลือในสถานการณ1งaาย ๆ 

ประโยคที่ใช:แสดงความต:องการ

ของตนเองและขอความ

ชaวยเหลือ 

พูด/เขียนบอกความต:องการของ

ตนเองและขอความชaวยเหลือใน

สถานการณ1งaาย ๆ ได: 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให:ข:อมูล เกี่ยวกับตนเอง

เพื่อนและครอบครัว 

คำศัพท1 โครงสร:าง ประโยค  ที่

ใช:ในการขอและให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อนและ

ครอบครัว 

ใช:ภาษาเพื่อขอและให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อนและ

ครอบครัว 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๕. พูดแสดงความรู:สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง  

ตaาง ๆ ใกล:ตัว และกิจกรรมตaาง ๆ ตามแบบที่ฟ�ง 

คำศัพท1 โครงสร:าง ประโยคที่ใช:

ในการแสดงความรู:สึก   

พูดแสดงความรู:สึกของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต  ๑.๓  นำเสนอข0อมูล

ข%าวสาร ความคิดรวบยอด และความ

คิดเห็นในเรื่องต%าง ๆ โดยการพูดและ

เขียน 

๑. พูด/เขียนให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง 

ใกล:ตัว 

คำศัพท1 ประโยคที่ใช:ในการให:

ข:อมูล 

พูด/เขียนให:ข:อมูลเกี่ยวกับและ

เรื่องใกล:ตัว 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ1ของสิ่งตaาง ๆ 

 ใกล:ตัวตามที่ฟ�งหรืออaาน  

ความหมายของคำ กลุaมคำ ของ

สิ่งตaาง ๆ ใกล:ตัว 

 

พูด/วาดภาพ เชื่อมโยง

ความสัมพันธ1ของสิ่งตaาง ๆ ใกล:

ตัวตามที่ฟ�งหรืออaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นงaาย ๆ เกี่ยวกับเรื่อง 

ตaาง ๆ ใกล:ตัว 

คำ กลุaมคำ ประโยคที่ใช:ในการ

แสดงความคิดเห็น 

พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องตaาง ๆ ใกล:ตัว 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม   

มาตรฐาน ต ๒.๑   เข0าใจความสัมพันธJ

ระหว%างภาษากับวัฒนธรรมของเจ0าของ

ภาษา และนำไปใช0ได0อย%างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

๑.  พูดและทำทaาประกอบอยaางสุภาพ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

มารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

พูดและทำทaาประกอบอยaาง

สุภาพตามมารยาททางสังคม/

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒.  ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/  งาน

ฉลองและชีวิตความเปrนอยูaงaายๆ ของเจ:าของภาษา       

เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง

และชีวิตความเปrนอยูaของ

เจ:าของภาษา  

ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วัน

สำคัญ/งานฉลองและชีวิตความ

เปrนอยูaงaาย ๆ ของเจ:าของภาษา       

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๕๒ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๓. เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่

เหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม 

 เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษาที่

เหมาะสมกับวัย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข0าใจความเหมือนและ

ความแตกต%างระหว%างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ0าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใช0อย%างถูกต0อง

และ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑.  บอกความแตกตaางของเสียง ตัวอักษร คำ  

กลุaมคำ  ประโยค และข:อความของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

ความแตกตaางของเสียงตัวอักษร 

คำ กลุaมคำ  ประโยค และ

ข:อความของภาษาตaางประเทศ

และภาษาไทย 

๑. บอกความแตกตaางของเสียง

ตัวอักษร คำ กลุaมคำและ

ประโยคของภาษาตaางประเทศ

และภาษาไทย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. บอกความเหมือน/ความแตกตaางระหวaาง

เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ:าของ

ภาษากับของไทย 

ความเหมือน ความแตกตaาง

ระหวaางเทศกาลและงานฉลอง

ตามวัฒนธรรมของเจ:าของภาษา

กับของไทย 

บอกความเหมือน/ความ

แตกตaางระหวaางเทศกาลและ

งานฉลองตามวัฒนธรรมของ

เจ:าของภาษากับของไทย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธJกับกลุ%ม

สาระการเรียนรู0อื่น  

มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

การเชื่อมโยงความรู0กับกลุ%มสาระการ

เรียนรู0อื่น และเปgนพื้นฐานในการพัฒนา

แสวงหาความรู0 และเปhดโลกทัศนJของตน 

๑.  ค:นคว:า  รวบรวมคำศัพท1ทีเ่กี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น และนำเสนอด:วยการพูด /  

การเขียน 

คำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaมสาระ 

การเรียนรู:อื่น 

 

 

รวบรวมคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับ

กลุaมสาระการเรียนรู:อื่น และ

นำเสนอด:วยการพูด/การเขียน 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

สถานการณJต%างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

๑. ฟ�งและพูด/อaานในสถานการณ1ที่เกิดขึ้นใน

ห:องเรียนและสถานศึกษา 

คำศัพท1 สำนวน ประโยค ที่ใช:ใน

สถานการณ1ที่เกิดขึ้นใน

ห:องเรียนและในสถานศึกษา 

 

ฟ�งและพูดหรืออaานคำศัพท1 

สำนวน ประโยค ที่ใช:ใน

สถานการณ1ที่เกิดขึ้นใน

ห:องเรียนและสถานศึกษา 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 



 ๕๓ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช0ภาษาต%างประเทศ

เปgนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต%อ การ

ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู0

กับสังคมโลก 

๑. ใช:ภาษาตaางประเทศในการสืบค:นและรวบรวม

ข:อมูลตaาง ๆ 

ภาษาตaางประเทศในการสืบค:น

ข:อมูล  

 

 

ใช:ภาษาตaางประเทศในการ

สืบค:นและรวบรวมข:อมูลตaาง ๆ 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

 

  



 ๕๔ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ัน ประถมศึกษาปpท่ี  ๕ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข0าใจและตีความเรื่อง

ที่ฟdงและอ%านจากสื่อประเภทต%าง ๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย%างมีเหตุผล 

 

 

 

 

๑.  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร:อง  และคำแนะนำ

งaาย ๆ ที่ฟ�งและอaาน 

คำศัพท1 กลุaมคำ และประโยค 

คำสั่ง  คำขอร:องและคำแนะนำ  

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร:องและ

คำแนะนำงaาย ๆ ที่ฟ�งและอaาน   

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

๒. อaานออกเสียง ประโยค  ข:อความ และบทกลอน

สั้น ๆ  ถูกต:องตามหลักการอaาน 

 

หลักการอaานออกสียงตาม

หลักเกณฑ1ทางภาษา 

 

 

 

๑. ออกเสียงเน:นหนัก-เบา ในคำ

และกลุaมคำ 

๒.  ออกเสียงตามระดับเสียงสูง-

ต่ำ ในประโยค 

๓. การออกเสียงเชื่อมโยง 

(Linking Sound) ในข:อความ 

๔. ออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓.ระบ/ุวาดภาพ สัญลักษณ1 หรือ เครื่องหมายตรง

ตามความหมายของประโยคและข:อความสั้น ๆ    

ที่ฟ�งหรืออaาน  

ความหมายของประโยคและ

ข:อความสั้น ๆ  

 

 

เลือก/ระบุวาดภาพ  หรือ

สัญลักษณ1 เครื่องหมายตรงตาม

ความหมายของประโยคและ

ข:อความสั้น ๆ ที่ฟ�ง หรืออaาน  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔.  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการ

ฟ�งและอaานบทสนทนา และนิทานงaาย ๆ หรือ 

เรื่องสั้นๆ 

ฟ�งและอaานบทสนทนาและ

นิทานงaาย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ 

 

  

๑. บอกใจความสำคัญของเรื่องที่

ฟ�งและอaาน 

๒.  ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟ�งและ

อaาน   

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๕๕ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสาร

ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข0อมูล

ข%าวสาร   แสดงความรู0สึก และความ

คิดเห็นอย%างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

๑.พูด/เขียนโต:ตอบในการสื่อสารระหวaางบุคคล คำศัพท1 และประโยคทักทาย 

กลaาวลา ขอบคุณ 

 

พูด/เขียนโต:ตอบบทสนทนาที่ใช:

ในการทักทาย  กลaาวลา 

ขอบคุณ   ขอโทษ ชมเชย การพูด

แทรกอยaางสุภาพ  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒. ใช:คำสั่ง  คำขอร:อง  คำขออนุญาต และให:

คำแนะนำงaายๆ 

 

คำศัพท1  และประโยคคำสั่ง คำ

ขอร:อง คำแนะนำที่มี ๑-๒ 

ขั้นตอน เชaน Open the book 

and read. etc 

ใช:คำสั่ง  คำขอร:อง  คำแนะนำ 

ที่มี ๑-๒  ขั้นตอน  เชaน   

Open the book and read.  

etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

๓. พูด/เขียนแสดงความต:องการ  ขอความ

ชaวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให:ความ

ชaวยเหลือในสถานการณ1งaาย ๆ 

คำศัพท1  โครงสร:างประโยค แสดง

ความต:องการ  ขอความชaวยเหลือ  

ตอบรับและปฏิเสธการให:ความ

ชaวยเหลือ 

ใช:ภาษาเพื่อแสดงความต:องการ  

ขอความชaวยเหลือ  ตอบรับและ

ปฏิเสธการให:ความชaวยเหลือใน

สถานการณ1งaาย ๆ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล:ตัว 

คำศัพท1  โครงสร:างประโยค  

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว

และเรื่องใกล:ตัว 

พูด/เขียนเพื่อขอและให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 

และเรื่องใกล:ตัว 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๕. พูด/เขียนแสดงความรู:สึกของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องตaาง ๆ ใกล:ตัว และกิจกรรมตaาง ๆ พร:อมทั้ง

ให:เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

คำศัพท1  โครงสร:างประโยค

แสดงความรู:สึกของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆใกล:ตัวและ

กิจกรรมตaาง  ๆ  เชaน ชอบ ไมa

ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข 

เศร:า หิว รสชาติ 

พูด/เขียนแสดงความรู:สึกของ

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตaางๆ ใกล:ตัว 

และกิจกรรมตaาง ๆ พร:อมทั้งให:

เหตุผลสั้นๆ ประกอบ เชaน ชอบ  

ไมaชอบ  ดีใจ  เสียใจ     มี

ความสุข  เศร:า  หิว  รสชาติ  

I/ You / We / They like.….. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๕๖ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

 I/You/We/They like…    

He/she/likes…… 

because…… … . 

He / She likes….…... 

because….…..…. 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต  ๑.๓  นำเสนอข0อมูล

ข%าวสาร ความคิดรวบยอด และความ

คิดเห็นในเรื่องต%าง ๆ โดยการพูดและ

เขียน 

๑. พูด/เขียนให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

และเรื่องใกล:ตัว 

 

คำศัพท1 โครงสร:างประโยค  

ข:อความที่ให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล:ตัว 

 

๑. พูดให:ข:อมูลโดยใช:ประโยคและ

ข:อความเกี่ยวกับบุคคล สัตว1 

สถานที่ และ กิจกรรม  ตaาง ๆ 

เชaน ข:อมูลสaวนบุคคล เรื่องตaาง ๆ 

ใกล:ตัว  จำนวน ๑ – 500  ลำดับ

ที่ วัน เดือน ป�  ฤดูกาล เวลา 

สภาพดินฟ�าอากาศ อารมณ1 

ความรู:สึก สี ขนาด รูปทรง 

ตำแหนaงของสิ่งตaาง ๆ  

๒. เขียนให:ข:อมูลโดยใช:ประโยค

และข:อความเกี่ยวกับบุคคล สัตว1 

สถานที่ และกิจกรรม   ตaาง ๆ 

โดยใช:เครื่องหมายวรรคตอนที่

ถูกต:อง 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิแสดงข:อมูล

ตaาง ๆ ตามที่ฟ�งหรืออaาน  

 

 

ความหมายของคำ กลุaมคำ การ

เขียนภาพแผนผัง และแผนภูมิ 

แสดงข:อมูลตaางๆ  

 

 

๑.บอกความหมายคำ กลุaมคำ 

ประโยค ที่แสดงข:อมูลและ

ความหมายของเรื่องตaาง ๆ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๕๗ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๒. วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิ 

แสดงข:อมูลตaาง ๆ ตามที่ฟ�งหรือ

อaาน 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ ใกล:

ตัว 

คำและประโยคที่ใช:ในการพูด

แสดงความคิดเห็น  

 

พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องตaาง ๆ ใกล:ตัว โดยใช:คำและ

ประโยคที่ถูกต:องและเหมาะสม 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม   

มาตรฐาน ต ๒.๑   เข0าใจความสัมพันธJ

ระหว%างภาษากับวัฒนธรรมของเจ0าของ

ภาษา และนำไปใช0ได0อย%างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

๑.  ใช:ถ:อยคำ น้ำเสียง และกิริยาทaาทางอยaาง

สุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ:าของภาษา   

การใช:ถ:อยคำทั้งเสียงและกิริยา

ทaาทางอยaางสุภาพตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรม 

พูดถ:อยคำด:วยน้ำเสียง และกิริยา

ทaาทางอยaางสุภาพตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ:าของ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒.  ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วัน

สำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปrนอยูaงaายๆ ของ

เจ:าของภาษา   

 เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง

และชีวิตความเปrนอยูaงaาย ๆ 

ของเจ:าของภาษา 

 

ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของ 

เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและ

ชีวิตความเปrนอยูaของเจ:าของ

ภาษา 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและ 

วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม เชaน เทศกาล วัน

สำคัญ เกม นิทาน ร:องเพลง 

เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข0าใจความเหมือนและ

ความแตกต%างระหว%างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ0าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใช0อย%างถูกต0อง

และ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑.  บอกความเหมือน/ความแตกตaางระหวaาง 

การออกเสียงประโยคชนิดตaาง  ๆ การใช:

เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ  

(order) ตามโครงสร:างประโยคของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกตaาง

ระหวaางการออกเสียงประโยค

ชนิดตaาง ๆ  และการลำดับคำ

ตามโครงสร:างประโยคของ

ภาษาตaางประเทศและ

ภาษาไทย 

บอกความเหมือน/ความแตกตaาง

ระหวaางการออกเสียงประโยคชนิด

ตaาง ๆ  การใช:เครื่องหมายวรรค

ตอนและ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 



 ๕๘ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

 

 

การลำดับคำ (order) ตาม

โครงสร:างประโยคของ

ภาษาตaางประเทศและ 

ภาษาไทย 

๒. บอกความเหมือน/ความแตกตaางระหวaาง

เทศกาลและงานฉลองของเจ:าของภาษากับ 

ของไทย 

ความเหมือนและความแตกตaาง

ระหวaางเทศกาลและงานฉลอง

ของเจ:าของภาษากับของไทย 

 

บอกความเหมือน/ ความแตกตaาง 

ระหวaางเทศกาลและงานฉลองของ

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษากับ

ของไทย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธJกับกลุ%ม

สาระการเรียนรู0อื่น  

มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

การเชื่อมโยงความรู0กับกลุ%มสาระการ

เรียนรู0อื่น และเปgนพื้นฐานในการพัฒนา

แสวงหาความรู0 และเปhดโลกทัศนJของตน 

๑.  ค:นคว:า รวบรวมคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่น และนำเสนอด:วยการพูด /  

การเขียน 

คำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaมสาระ

การเรียนรู:อื่น 

ค:นคว:า รวบรวม คำศัพท1ที่

เกี่ยวข:องกับกลุaมสาระการเรียนรู:

อื่น และนำเสนอด:วย 

การพูด / การเขียน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

สถานการณJต%างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

๑. ฟ�ง พูด และอaาน/เขียนในสถานการณ1 

ตaาง ๆ ที่เกิดขึ้นในห:องเรียนและสถานศึกษา 

 

การฟ�ง พูด อaาน และเขียน

ประโยค ในสถานการณ1ตaางๆ 

  

 

ใช:ภาษาเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ1ตaาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน

และนอกห:องเรียน  ด:วยการ ฟ�ง 

พูด อaานและเขียน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก  

๑. ใช:ภาษาตaางประเทศในการสืบค:นและรวบรวม

ข:อมูลตaาง ๆ 

คำศัพท1ที่ใช:ในการสืบค:นข:อมูล 

  

 

ใช:ภาษาตaางประเทศในการสืบค:น

และรวบรวมข:อมูล 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 



 ๕๙ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช0ภาษาต%างประเทศ

เปgนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต%อ การ

ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู0

กับสังคมโลก 

 

  



 ๖๐ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ัน ประถมศึกษาปpท่ี  ๖ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข0าใจและตีความเรื่อง

ที่ฟdงและอ%านจากสื่อประเภทต%าง ๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย%างมีเหตุผล 

 

 

 

 

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร:อง และ คำแนะนำที่

ฟ�งและอaาน 

คำสั่ง คำขอร:อง และคำแนะนำ ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร:องและ

คำแนะนำงaาย ๆ ที่ฟ�งและอaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

๒. อaานออกเสียงข:อความ  นิทาน และบทกลอน 

สั้น ๆ ถูกต:องตามหลักการอaาน 

 

การอaานออกเสียงข:อความ 

นิทาน และบทกลอนสั้นๆ 

 

 

 

๑. การใช:พจนานุกรมเพื่อการ

ออกเสียงหนัก-เบาของคำศัพท1 

๒. การออกเสียงพยัญชนะต:นคำ 

และพยัญชนะท:ายคำ 

๓. การออกเสียงเน:นหนัก-เบา ใน

คำและกลุaมคำ 

๔. การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-

ต่ำในประโยค 

๕. การออกเสียงเชื่อมโยง 

(Linking Sound)  ในข:อความ 

๖. การออกเสียงบทกลอนสั้น ๆ  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. เลือก/ระบุประโยค หรือข:อความสั้น ๆ ตรงตาม

ภาพ  สัญลักษณ1หรือเครื่องหมายที่อaาน 

คำศัพท1 ประโยคหรือข:อความ

สั้นๆ 

 

เลือก/ระบุวาดภาพ  หรือ

สัญลักษณ1 เครื่องหมายตรงตาม

ความหมายของประโยคและ

ข:อความสั้น ๆ  ที่อaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔.  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการ

ฟ�ง และอaานบทสนทนา  นิทานงaาย ๆ และ 

ทักษะการอaาน การฟ�ง เพื่อจับ

ใจความสำคัญและตอบคำถาม 

๑. สรุปใจความสำคัญของเรื่องที่

ฟ�งและอaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๖๑ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

เรื่องเลaา  ๒. ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟ�ง

และอaาน   

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสาร

ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข0อมูล

ข%าวสาร   แสดงความรู0สึก และความ

คิดเห็นอย%างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

๑. พูด/เขียนโต:ตอบในการสื่อสารระหวaางบุคคล  

 

การพูดและเขียนสนทนาโต:ตอบ

ระหวaางบุคคล 

พูด/เขียนสนทนาโต:ตอบสื่อสาร 

ระหวaางบุคคลได: 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒. ใช:คำสั่ง คำขอร:อง  คำขออนุญาต และให:

คำแนะนำ 

คำสั่ง คำขอร:อง คำขออนุญาต 

และคำแนะนำ 

 

ใช:คำสั่ง  คำขอร:อง  คำแนะนำ

ที่มี ๒-๓ ขั้นตอน  เชaน  Open 

the book and read.  etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มีวินัย 

๓. พูด/เขียนแสดงความต:องการ  ขอความ

ชaวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให:ความ

ชaวยเหลือในสถานการณ1งaาย ๆ 

คำศัพท1 สำนวนภาษาเพื่อพูด/

เขียน แสดงความต:องการ ขอ

ความชaวยเหลือ  ตอบรับและ

ปฏิเสธการให:ความชaวยเหลือ 

พูด/เขียนเพื่อแสดงความ

ต:องการ  ขอความชaวยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธ  การให:

ความชaวยเหลือในสถานการณ1

งaาย ๆ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล:ตัว 

คำศัพท1 สำนวนภาษา เพื่อพูด

และเขียนเพื่อขอและให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 

และเรื่องใกล:ตัว 

 

พูด/เขียนเพื่อขอและให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 

และเรื่องใกล:ตัว  เชaน  

What do you do? 

 I’m a/an…....      etc. 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๕. พูด/เขียนแสดงความรู:สึกของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องตaาง ๆ ใกล:ตัว กิจกรรมตaาง ๆ พร:อมทั้งให:

เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

คำศัพท1 สำนวนภาษา เพื่อพูด/

เขียนแสดงความรู:สึกของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ ใกล:ตัว และ

กิจกรรมตaาง ๆ พร:อมทั้งให:

พูด/เขียนแสดงความรู:สึกของ

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ ใกล:

ตัว พร:อมให:เหตุผลประกอบ 

เชaน I’m…/ He/She/ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๖๒ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  ทำให:ใช:

ภาษาเพื่อการสื่อสารได: 

 

It is….You / We / They 

are…….. 

He / She 

likes…...because……. 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต  ๑.๓  นำเสนอข0อมูล

ข%าวสาร ความคิดรวบยอด และความ

คิดเห็นในเรื่องต%าง ๆ โดยการพูดและ

เขียน 

๑. พูด/เขียนให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และ

สิ่งแวดล:อมใกล:ตัว 

 

คำศัพท1 สำนวน ภาษาเพื่อพูด/

เขียนให:ข:อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เพื่อนและสิ่งแวดล:อมใกล:ตัว 

 

 

พูดและเขียนให:ข:อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล:อม

ใกล:ตัว โดยใช:ประโยค และ

ข:อความที่ใช:ในการให:ข:อมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจำวัน เพื่อน สิ่งแวดล:อม

ใกล:ตัว  

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๒. เขียนภาพ แผนผัง  แผนภูมิ  

และตารางแสดงข:อมูลตaาง ๆ  

ที่ฟ�งหรืออaาน  

คำศัพท1 หลักการเขียนแผนภาพ 

แผนผัง แผนภูมิ และตารางเพื่อ

แสดงข:อมูลตaาง ๆ 

 

เขียนแสดงข:อมูลเกี่ยวกับภาพ  

แผนผัง แผนภูมิ และตาราง 

ตามที่ฟ�งหรืออaาน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ  ใกล:ตัว 

 

คำศัพท1 การแตaงประโยค เพื่อ

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ 

ใกล:ตัว 

พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องตaาง ๆ 

ใกล:ตัว โดยใช:ข:อความและ

ประโยคที่ถูกต:องเหมาะสม 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม   

มาตรฐาน ต ๒.๑   เข0าใจความสัมพันธJ

ระหว%างภาษากับวัฒนธรรมของเจ0าของ

๑.  ใช:ถ:อยคำ น้ำเสียง และกิริยาทaาทางอยaาง

สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและ 

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษา 

การใช:ถ:อยคำ น้ำเสียงและกิริยา

ทaาทางตามวัฒนธรรมเจ:าของ

ภาษา 

ใช:ถ:อยคำ น้ำเสียง และกิริยา

ทaาทางอยaางสุภาพตามมารยาท

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 



 ๖๓ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

ภาษา และนำไปใช0ได0อย%างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

 สังคมและวัฒนธรรมของเจ:าของ

ภาษา 

๒.  ให:ข:อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสำคัญ/งานฉลอง/ 

ชีวิตความเปrนอยูaของเจ:าของภาษา   

ข:อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน

สำคัญ งานฉลองและชีวิตความ

เปrนอยูaของเจ:าของภาษา 

ให:ข:อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน

สำคัญ/งานฉลองและชีวิตความ

เปrนอยูaของเจ:าของภาษา 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

 

๓. เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษา 

และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษาเพื่อ

ใช:ในการเข:ารaวมกิจกรรมตaาง ๆ 

เข:ารaวมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษาตาม

ความสนใจ 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข0าใจความเหมือนและ

ความแตกต%างระหว%างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ0าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใช0อย%างถูกต0อง

และ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑. บอกความเหมือน/ความแตกตaางระหวaางการ

ออกเสียง ประโยคชนิดตaาง ๆ  การใช:เครื่องหมาย 

วรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร:างประโยค

ของภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกตaาง

ระหวaางการออกเสียงประโยค

ชนิดตaาง ๆ การใช:เครื่องหมาย

วรรคตอนและการลำดับคำ ตาม

โครงสร:างประโยคของ

ภาษาตaางประเทศและภาษาไทย 

 

บอกความเหมือน/ความ

แตกตaางระหวaางการออกเสียง

ประโยคชนิดตaาง ๆ การใช:

เครื่องหมายวรรคตอน และการ

ลำดับคำ (order) ตามโครงสร:าง

ประโยคของภาษาตaางประเทศ

และภาษาไทย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตaาง

ระหวaางเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของ

เจ:าของภาษากับของไทย 

ความเหมือน/ความแตกตaาง

ระหวaางเทศกาล งานฉลองและ

ประเพณีของเจ:าของภาษากับ

ของไทย 

 

เปรียบเทียบความเหมือน/ 

ความแตกตaาง ระหวaางเทศกาล 

งานฉลอง ประเพณีและ

วัฒนธรรมของเจ:าของภาษากับ 

ของไทย 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 



 ๖๔ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธJกับกลุ%ม

สาระการเรียนรู0อื่น  

มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

การเชื่อมโยงความรู0กับกลุ%มสาระการ

เรียนรู0อื่น และเปgนพื้นฐานในการพัฒนา

แสวงหาความรู0 และเปhดโลกทัศนJของตน 

๑.  ค:นคว:า รวบรวมคำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับกลุaม

สาระการเรียนรู:อื่นจากแหลaงการเรียนรู: และ

นำเสนอด:วยการพูด / การเขียน 

๑คำศัพท1ที่เกี่ยวข:องกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล:อม

ตaาง ๆใกล:ตัว 

 

รวบรวม นำเสนอข:อมูลคำศัพท1

ที่เกี่ยวข:องกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดล:อมตaาง ๆ ใกล:

ตัว  ด:วยการพูด/การเขียน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช0ภาษาต%างประเทศใน

สถานการณJต%างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

๑.ใช:ภาษาสื่อสารในสถานการณ1ตaาง ๆ   ที่เกิดขึ้น

ในห:องเรียนและสถานศึกษา 

คำศัพท1  โครงสร:างประโยคที่ใช: 

ในการสื่อสาร ในสถานการณ1

ตaาง ๆ ที่เกิดขึ้นในห:องเรียนและ

สถานศึกษา 

ใช:ภาษาเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ1ตaาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง

ในและนอกห:องเรียนด:วยการ 

ฟ�ง พูด อaานและเขียน 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธJกับ

ชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช0ภาษาต%างประเทศ

เปgนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต%อ การ

ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู0

กับสังคมโลก 

๑. ใช:ภาษาตaางประเทศในการสืบค:นและรวบรวม

ข:อมูลตaาง ๆ 

 

คำศัพท1 สำนวนที่ใช:ในการ

สืบค:นข:อมูลและรวบรวมข:อมูล

ตaางๆ 

ใช:ภาษาตaางประเทศในการ

สืบค:นและรวบรวมข:อมูล 

 

๑. ใฝ¡เรียนรู: 

๒. มุaงมั่นในการทำงาน 

 

  



 ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา (วิชาพื้นฐาน) 

  



 ๖๖ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

อ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                           กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ                         

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๑                                                  เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 

 ปฏิบัติตาม คำสั่งงAายๆ  ที่ฟiง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดคำงAาย ๆ ถูกต0องตามหลักการอAานภาพ

ตรงตามความหมายของคำและกลุAมคำท่ีฟiง  เร่ืองใกล0ตัว คำส้ัน ๆ งAาย ๆ ในการส่ือสารระหวAางบุคคลตามแบบ

ที่ฟiง  คำสั่งงAาย ๆ ตามแบบที่ฟiง  ความต0องการงAายๆของตนเองตามแบบที่ฟiง  การขอและให0ข0อมูลงAายๆ 

เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟiง ข0อมูลงAายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล0ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ0าของภาษา ช่ือ

และคำศัพทEเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ0าของภาษา การเข0ารAวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม

กับวัย  การระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาตAางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย คำศัพทEท่ี

เกี ่ยวข0องกับกลุ Aมสาระการเรียนรู 0อื ่น การฟiง/พูดในสถานการณEงAายๆที ่เกิดขึ ้นในห0องเรียน  การใช0

ภาษาตAางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือรวบรวมคำศัพทEท่ีเก่ียวข0องใกล0ตัว 

    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อAานออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโต0ตอบ ใช0 บอก พูดขอ ให0ข0อมูล  

ทำทAาประกอบ เข0ารAวม ฟiง/พูด เพื่อให0ผู0เรียนมีความรู0ความเข0าใจและนำไปประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน เกิด

สมรรถนะตามความต0องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคEขึ้นในตัวของผู0เรียน และสามารถอยูA

รAวมกับผู0อื ่นในสังคมได0อยAางมีความสุข สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  

ต ๑.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 

ต ๑.๓  ป.๑/๑ 

ต ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

ต ๒.๒  ป.๑/๑ 

ต ๓.๑  ป.๑/๑   

ต ๔.๑  ป.๑/๑ 

ต ๔.๒  ป.๑/๑     

      รวม  ๘  มาตรฐาน ๑๖   ตัวช้ีวัด 

  



 ๖๗ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

อ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                   กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๒                                                         เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 

 

       ปฏิบัติตามคำสั่งงAายๆ และคำขอร0องงAายๆ ที่ฟiง ระบุตัวอักษรและเสียง อAานออกเสียงคำ  สะกดคำ  

และอAานประโยคงAายๆ ถูกต0องตามหลักการอAาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุAมคำที่ฟiง ตอบ

คำถามจากการฟiงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงAาย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต0ตอบด0วยคำส้ันๆ งAาย ๆในการ

สื่อสารระหวAางบุคคลตามแบบที่ฟiง ใช0คำสั่งและคำขอร0องงAาย ๆ ตามแบบที่ฟiง  บอกความต0องการงAายๆของ

ตนเองตามแบบที่ฟiง พูดขอและให0ข0อมูลงAายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟiง พูดให0ข0อมูล เกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกล0ตัว  พูดและทำทAาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ0าของภาษา บอกชื่อและคำศัพทEเกี่ยวกับเทศกาล

สำคัญของเจ0าของภาษา การเข0ารAวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียง

อักษรของภาษาตAางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย  บอกคำศัพทEที่เกี่ยวข0องกับกลุAมสาระการเรียนรู0

อื ่น  ฟiง/พูดในสถานการณEงAายๆที่เกิดขึ้นในห0องเรียน ใช0ภาษาตAางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรวบรวม

คำศัพทEท่ีเก่ียวข0องใกล0ตัว 

 โดยการระบุ  อAานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต0ตอบ ใช0 บอก ทำทAาทาง เข0ารAวม ฟiง เพื่อให0

ผู 0เรียนมีความรู0ความเข0าใจและนำไปประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต0องการของ

หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคEขึ้นในตัวของผู0เรียน และสามารถอยูAรAวมกับผู0อื ่นในสังคมได0อยAางมี

ความสุข  สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป

ประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 

ต ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔  

ต ๑.๓ ป.๒/๑  

ต ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 

ต ๒.๒ ป.๒/๑  

ต ๓.๑  ป.๒/๑  

ต ๔.๑  ป.๒/๑  

ต ๔.๒ ป.๒/๑         

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๖   ตัวช้ีวัด  



 ๖๘ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

อ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                      กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๓                                        เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 

 

      ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร0องที่ฟiงหรืออAาน  คำ สะกดคำ อAานกลุAมคำประโยค และบทพูดเข0า

จังหวะ(chant)งAาย ๆ ถูกต0องตามหลักการอAาน  ภาพหรือสัญลักษณEตรงตามความหมายของคำกลุAมคำและ

ประโยคท่ีฟiง   จากการฟiงหรืออAานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงAายๆ  คำส้ันๆ งAาย ๆในการส่ือสารระหวAาง

บุคคลตามแบบที่ฟiง  คำสั่งและคำขอร0องงAาย ๆ ตามแบบที่ฟiง  ความต0องการงAายๆของตนเองตามแบบที่ฟiง  

ขอและให0ข0อมูลงAายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟiง ความรู0สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตAางๆ ใกล0ตัว 

หรือกิจกรรมตAางๆ ตามแบบที่ฟiง ให0ข0อมูลงAายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล0ตัว  คำตามประเภทของ บุคคล 

สัตวE และสิ่งของตามที่ฟiงหรืออAาน มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ0าของภาษา ชื่อและคำศัพทEงAายๆเกี่ยวกับ

เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป^นอยูAของเจ0าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ี

เหมาะสมกับวัย ความแตกตAางของเสียงตัว อักษร คำ กลุAมคำ และประโยคงAายๆ ของภาษาตAางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คำศัพทEที่เกี่ยวข0องกับกลุAมสาระการเรียนรู0อื่น   สถานการณEงAายๆที่เกิดขึ้นใน

ห0องเรียน  ภาษาตAางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือรวบรวมคำศัพทEท่ีเก่ียวข0องใกล0ตัว 

  โดยการอAานออกเสียง สะกดคำ ฟiง พูด เลือก/ระบุ ตอบคำถาม พูดโต0ตอบ ใช0 บอก จัดหมวดหมูA  

ทำทAาประกอบ เข0ารAวมกิจกรรม เพื่อให0มีความรู0 ความคิด ความเข0าใจ สามารถนำความรู0ไปปฏิบัติให0เกิด

ประโยชนEตAอตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  

ต ๑.๒  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 

ต ๑.๓ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  

ต ๒.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓   

ต ๒.๒ ป.๓/๑  

ต ๓.๑  ป.๓/๑  

ต ๔.๑  ป.๓/๑  

ต ๔.๒  ป.๓/๑         

        รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๘  ตัวช้ีวัด  



 ๖๙ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

อ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                    กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๔                                            เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

 

        ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร0อง และคำแนะนำ (instructions)งAาย ๆที่ฟiงหรืออAาน  อAานออกเสียงคำ 

สะกดคำ  อAานกลุAมคำ ประโยค ข0อความงAายๆ และบทพูดเข0าจังหวะ ถูกต0องตามหลักการอAาน  เลือก/ระบุ

ภาพหรือสัญลักษณE หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข0อความสั้นๆที่ฟiงหรืออAาน  ตอบ

คำถามจากการฟiงหรืออAานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงAายๆ  พูด/เขียนโต0ตอบในการสื่อสารระหวAาง

บุคคล  ใช0คำสั่ง คำขอร0อง  และคำขออนุญาตงAาย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต0องการของตนเองตามและขอ

ความชAวยเหลือในสถานการณEงAายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให0ข0อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน และครอบครัว       

พูดแสดงความรู0สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตAางๆ ใกล0ตัว หรือกิจกรรมตAางๆ ตามแบบที่ฟiง  พูด/เขียนให0ข0อมูล

งAายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล0ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธEของสิ่งตAางๆใกล0ตัวที่ฟiงหรืออAาน พูด

แสดงความคิดเห็นงAายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล0ตัว  พูดและทำทAาประกอบอยAางสุภาพตามมารยาท

สังคม/วัฒนธรรมของเจ0าของภาษา   ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป^นอยูA

งAายๆของเจ0าของภาษา  การเข0ารAวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกตAาง

ของเสียงตัว อักษร คำ กลุAมคำ ประโยค  และข0อความ ของภาษาตAางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   

บอกความเหมือน/ความแตกตAางระหวAางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ0าของภาษากับของไทย  

ค0นคว0ารวบรวม คำศัพทEที่เกี่ยวข0องกับกลุAมสาระการเรียนรู0อื่น  และนำเสนอด0วยการพูด/การเขียน  ฟiง/พูดใน

สถานการณEที่เกิดขึ้นในห0องเรียนและสถานศึกษา ใช0ภาษาตAางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสืบค0นและ

รวบรวมข0อมูลตAางๆ 

 โดยการฟiง  พูด  อAาน  เขียน  ระบุ  อAานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต0ตอบ ใช0 บอก ทำทAาทาง 

เข0ารAวม เพื่อให0ผู0เรียนมีความรู0ความเข0าใจและนำไปประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความ

ต0องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคEขึ้นในตัวของผู0เรียน  และสามารถอยูAรAวมกับผู0อื่นในสังคมได0

อยAางมีความสุข สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

นำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

        

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ ต ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕       

ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   

ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒      ต ๓.๑  ป.๔/๑  

ต ๔.๑  ป.๔/๑              ต ๔.๒  ป.๔/๑  

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 



 ๗๐ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

อ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                  กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๕                                        เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

 

 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร0อง และคำแนะนำ ที่ฟiงหรืออAาน  อAานออกเสียง ประโยค ข0อความ และบท

กลอนสั้นๆ ถูกต0องตามหลักการอAาน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณE หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ

ประโยคและข0อความสั้นๆที่ฟiงหรืออAาน  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟiงหรืออAานบทสนทนา 

และนิทานงAายๆหรือเรื่องสั้นๆ  พูด/เขียนโต0ตอบในการสื่อสารระหวAางบุคคล  ใช0คำสั่ง คำขอร0อง  คำขอ

อนุญาตและให0คำแนะนำงAาย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต0องการของตนเองตาม ขอความชAวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธการให0ความชAวยเหลือในสถานการณEงAายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให0ข0อมูล เกี ่ยวกับตนเองเพื่อน 

ครอบครัว  และเร่ืองใกล0ตัว  พูดแสดงความรู0สึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตAางๆ ใกล0ตัว หรือกิจกรรมตAางๆพร0อม

ทั้งให0เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนให0ข0อมูลงAายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล0ตัว เขียนภาพ  แผนผัง และ

แผนภูมิแสดงข0อมูลตAางๆตามที่ฟiงหรืออAาน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื ่องตAางๆใกล0ตัว ใช0ถ0อยคำ 

น้ำเสียง และกิริยาทAาทางอยAางสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ0าของภาษา ตอบคำถาม/บอก

ความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป^นอยูAงAายๆของเจ0าของภาษา การเข0ารAวม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความแตกตAางระหวAางการออกเสียง

ประโยคชนิดตAางๆ การใช0เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ (order) ตามโครงสร0างของประโยคของ

ภาษาตAางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกตAางระหวAางเทศกาลและงาน

ฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ0าของภาษากับของไทย ค0นคว0ารวบรวม คำศัพทEท่ีเกี่ยวข0องกับกลุAมสาระการเรียนรู0

อื่น และนำเสนอด0วยการพูด/การเขียน ฟiง พูด และอAาน/เขียนในสถานการณEตAางๆที่เกิดขึ้นในห0องเรียนและ

สถานศึกษา ใช0ภาษาตAางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสืบค0นและรวบรวมข0อมูลตAางๆ 

 โดยการฟiง พูด  อAาน  เขียน  ระบุ  อAานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต0ตอบ ใช0 บอก ทำทAาทาง 

เข0ารAวม เพื่อให0ผู0เรียนมีความรู0ความเข0าใจและนำไปประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความ

ต0องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคEขึ้นในตัวของผู0เรียน และสามารถอยูAรAวมกับผู0อื่นในสังคมได0

อยAางมีความสุข สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

นำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   ต ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 

ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓         ต ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        

ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒      ต ๓.๑  ป.๕/๑                              

ต ๔.๑  ป.๕/๑                                ต ๔.๒  ป.๕/๑         

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 



 ๗๑ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

อ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                       กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๖                                                   เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

 

 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร0อง และคำแนะนำ ที่ฟiงและอAาน อAานออกเสียง ข0อความ นิทาน และบท

กลอนสั้นๆ  ถูกต0องตามหลักการอAาน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ข0อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณE หรือ

เครื่องหมายที่อAาน บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟiงหรืออAาน บทสนทนา หรือนิทานงAายๆและ

เรื ่องเลAา  พูด/เขียนโต0ตอบในการสื่อสารระหวAางบุคคล  ใช0คำสั่ง คำขอร0อง  และคำขออนุญาตและให0

คำแนะนำ  พูด/เขียนแสดงความต0องการ  ขอความชAวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให0ความชAวยเหลือใน

สถานการณEงAายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอและให0ข0อมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  และเร่ืองใกล0ตัว พูด/เขียน

แสดงความรู0สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตAางๆ ใกล0ตัว หรือกิจกรรมตAางๆ พร0อมทั้งให0เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/

เขียนให0ข0อมูล เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล0อมใกล0ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข0อมูลตAางๆ

ตามท่ีฟiงหรืออAาน  พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเร่ืองตAางๆ ใกล0ตัว ใช0ถ0อยคำ น้ำเสียง และกิริยาทAาทาง

อยAางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ0าของภาษา ให0ข0อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน

สำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป^นอยูAของเจ0าของภาษา การเข0ารAวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตAางระหวAางการออกเสียงประโยคชนิดตAางๆ การใช0เครื่องหมายวรรคตอน  

และการลำดับคำ ตามโครงสร0าง ประโยค ของภาษาตAางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  เปรียบเทียบ

ความเหมือน/ความแตกตAางระหวAางเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ0าของภาษากับของไทย ค0นคว0า

รวบรวม คำศัพทEที่เกี่ยวข0องกับกลุAมสาระการเรียนรู0อื่นจากแหลAงการเรียนรู0 และนำเสนอด0วยการพูด/การ

เขียน ใช0ภาษาสื ่อสารในสถานการณEตAางๆที ่เกิดขึ ้นในห0องเรียนและสถานศึกษา ใช0ภาษาตAางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค0นและรวบรวมข0อมูลตAางๆ 

 โดยการฟiง  พูด  อAาน  เขียน  ระบุ  อAานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต0ตอบ เข0ารAวม 

เปรียบเทียบ  ค0นคว0า ใช0 บอก เพื่อให0ผู0เรียนมีความรู0ความเข0าใจและนำไปประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน เกิด

สมรรถนะตามความต0องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคEขึ้นในตัวของผู0เรียน และสามารถอยูA

รAวมกับผู0อื ่นในสังคมได0อยAางมีความสุข สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    ต ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  

ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓    ต ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   

ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒      ต ๓.๑  ป.๖/๑        

ต ๔.๑  ป.๖/๑         ต ๔.๒  ป.๖/๑        

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 



 ๗๒ 

 

 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดเกณฑEสำหรับการจบการศึกษา ดังน้ี 

เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  ๕,๐๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  ๗๒๐ ชั่วโมง    

และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผAานทุกรายวิชา 

๒.  ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน ระดับ  “ผAาน” ข้ึนไป 

๓.  ผู0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE ระดับ “ผAาน”  ข้ึนไป 

 ๔.  ผู0เรียนต0องเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนและได0รับการตัดสินผลการเรียน  “ผAาน”  ทุกกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เป̂นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูAการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  เป^นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียน 

เป̂นเป̀าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณสมบัติตามเป`าหมายหลักสูตร  ผู0สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู0 

จัดการเรียนรู0โดยชAวยให0ผู0เรียนเรียนรู0ผAานสาระท่ีกำหนดไว0ในหลักสูตร ๘ กลุAมสาระการเรียนรู0  รวมท้ังปลูกฝiง

เสริมสร0างคุณลักษณะอันพึงประสงคE พัฒนาทักษะตAาง ๆ อันเป̂นสมรรถนะสำคัญให0ผู0เรียนบรรลุตามเป̀าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีความรู0ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญ       

และคุณลักษณะอันพึงประสงคEตามที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวAา 

ผู0เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือวAาทุกคนมีความสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0  ยึดประโยชนEท่ีเกิดกับผู0เรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู0ต0องสAงเสริมให0ผู0เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง

ความแตกตAางระหวAางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน0นให0ความสำคัญท้ังความรู0 และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0ที ่เน0นผู0เรียนเป^นสำคัญ ผู0เรียนจะต0องอาศัยกระบวนการเรียนรู0ที ่หลากหลาย         

เป^นเครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู Aเป`าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 0ที ่จำเป^นสำหรับผู 0เรียน          

อาทิ กระบวนการเรียนรู0แบบบูรณาการ กระบวนการสร0างความรู0 กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณEและแก0ปiญหา กระบวนการเรียนรู0จากประสบการณEจริง กระบวนการปฏิบัติ   

ลงม ือทำจร ิง  กระบวนการจ ัดการ กระบวนการว ิจ ัย กระบวนการเร ียนร ู 0การเร ียนร ู 0ของตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลAานี้เป^นแนวทางในการจัดการเรียนรู0ที่ผู0เรียนควรได0รับการฝ�กฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชAวยให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0ได0ดี  บรรลุเป`าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู0สอน จึงจำเป^นต0องศึกษาทำ

เกณฑ%การจบการศึกษา 
 



 ๗๓ 

ความเข0าใจในกระบวนการเรียนรู0ตAาง ๆ เพื่อให0สามารถเลือกใช0ในการจัดกระบวนการเรียนรู0ได0อยAางมี

ประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู2 

 ผู0สอนต0องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให0เข0าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู0  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ

ผู0เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE  และสาระการเรียนรู0ที่เหมาะสมกับผู0เรียน  แล0วจึงพิจารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรู0โดยเลือกใช0วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลAงเรียนรู0 การวัดและประเมินผล เพื่อให0ผู0เรียน

ได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป̀าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีคุณภาพตามเป`าหมายของหลักสูตร ทั้งผู 0สอนและผู0เรียนควรมี

บทบาท ดังน้ี 

 ๔.๑ บทบาทของผู0สอน 

๑)  ศึกษาวิเคราะหEผู0เรียนเป̂นรายบุคคล  แล0วนำข0อมูลมาใช0ในการวางแผนการจัดการเรียนรู0 

ท่ีท0าทายความสามารถของผู0เรียน 

  ๒)  กำหนดเป`าหมายที่ต0องการให0เกิดขึ้นกับผู0เรียน ด0านความรู0และทักษะกระบวนการ        

ท่ีเป̂นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธE รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงคE  

  ๓)  ออกแบบการเรียนรู0และจัดการเรียนรู0ที ่ตอบสนองความแตกตAางระหวAางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู0เรียนไปสูAเป̀าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตAอการเรียนรู0  และดูแลชAวยเหลือผู0เรียนให0เกิดการเรียนรู0  

๕)  จัดเตรียมและเลือกใช0สื่อให0เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปiญญาท0องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกตEใช0ในการจัดการเรียนการสอน 

๖) ประเมินความก0าวหน0าของผู0เรียนด0วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู0เรียน  

๗) วิเคราะหEผลการประเมินมาใช0ในการซAอมเสริมและพัฒนาผู0เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  ๔.๒  บทบาทของผู0เรียน 

๑)  กำหนดเป̀าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู0ของตนเอง 

๒)  เสาะแสวงหาความรู0 เข0าถึงแหลAงการเรียนรู0  วิเคราะหE สังเคราะหEข0อความรู0 ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก0ปiญหาด0วยวิธีการตAาง ๆ   

๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได0เรียนรู0ด0วยตนเอง และนำความรู0ไปประยุกตEใช0ในสถานการณEตAาง ๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธE ทำงาน ทำกิจกรรมรAวมกับกลุAมและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู0ของตนเองอยAางตAอเน่ือง 

 

 



 ๗๔ 

ส่ือการเรียนรู2 

สื่อการเรียนรู0เป^นเครื่องมือสAงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู0 ให0ผู0เรียนเข0าถึงความรู0 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได0อยAางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู0มี

หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพE สื่อเทคโนโลยี และเครือขAาย การเรียนรู0ตAาง ๆ ที่มีในท0องถ่ิน 

การเลือกใช0ส่ือควรเลือกให0มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู0ท่ีหลากหลายของผู0เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู0 ผู0เรียนและผู0สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช0อยAาง

มีคุณภาพจากสื่อตAาง ๆ ที่มีอยูAรอบตัวเพื่อนำมาใช0ประกอบในการจัดการเรียนรู0ที่สามารถสAงเสริมและสื่อสาร

ให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0 โดยสถานศึกษาควรจัดให0มีอยAางพอเพียง เพื่อพัฒนาให0ผู0เรียน เกิดการเรียนรู0อยAาง

แท0จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานที่เกี่ยวข0องและผู0มีหน0าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร

ดำเนินการดังน้ี   

๑. จัดให0มีแหลAงการเรียนรู0 ศูนยEสื่อการเรียนรู0 ระบบสารสนเทศการเรียนรู0 และเครือขAายการเรียนรู0ที่มี

ประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค0นคว0าและการแลกเปล่ียนประสบการณEการเรียนรู0 

ระหวAางสถานศึกษา ท0องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู0สำหรับการศึกษาค0นคว0าของผู0เรียน เสริมความรู0ให0ผู0สอน รวมทั้งจัดหา

ส่ิงท่ีมีอยูAในท0องถ่ินมาประยุกตEใช0เป̂นส่ือการเรียนรู0 

๓. เลือกและใช0สื่อการเรียนรู0ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล0อง กับวิธีการ

เรียนรู0 ธรรมชาติของสาระการเรียนรู0 และความแตกตAางระหวAางบุคคลของผู0เรียน 

๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู0ท่ีเลือกใช0อยAางเป̂นระบบ   

๕. ศึกษาค0นคว0า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู0ให0สอดคล0องกับกระบวนการเรียนรู0ของผู0เรียน 

๖. จัดให 0ม ีการกำกับ ต ิดตาม ประเม ินค ุณภาพและประสิทธ ิภาพเก ี ่ยวก ับส ื ่อและการใช 0 ส่ือ 

การเรียนรู0เป̂นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช0 และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู0ที่ใช0ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง

หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู0 เชAน ความสอดคล0องกับหลักสูตร วัตถุประสงคEการเรียนรู0 การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู0  การจัดประสบการณEให0ผู0เรียน เนื้อหามีความถูกต0องและทันสมัย ไมAกระทบความมั่นคง

ของชาติ ไมAขัดตAอศีลธรรม มีการใช0ภาษาท่ีถูกต0อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข0าใจงAาย และนAาสนใจ   

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู2 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของผู0เรียนต0องอยูAบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน

เพื่อพัฒนาผู0เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู0ของผู0เรียน ให0ประสบผลสำเร็จ

นั้น  ผู0เรียนจะต0องได0รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให0บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0 สะท0อน

สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียนซึ่งเป^นเป`าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู0ในทุกระดับไมAวAาจะเป^นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ      

การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 เป^นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนโดยใช0ผลการประเมินเป^นข0อมูลและ



 ๗๕ 

สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก0าวหน0า และความสำเร็จทางการเรียนของผู0เรียน  ตลอดจนข0อมูลที่เป̂น

ประโยชนEตAอการสAงเสริมให0ผู0เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู0อยAางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 แบAงออกเป^น ๔ ระดับ ได0แกA ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป̂นการวัดและประเมินผลที่อยูAในกระบวนการจัดการเรียนรู0  ผู0สอน

ดำเนินการเป^นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช0เทคนิคการประเมินอยAางหลากหลาย        

เชAน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ0าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ ้นงาน/ ภาระงาน           

แฟ`มสะสมงาน การใช0แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู0สอนเป^นผู0ประเมินเองหรือเปgดโอกาสให0ผู0เรียนประเมินตนเอง 

เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู0ปกครองรAวมประเมิน ในกรณีท่ีไมAผAานตัวช้ีวัดให0มีการสอนซAอมเสริม  

      การประเมินระดับชั้นเรียนเป^นการตรวจสอบวAา ผู0เรียนมีพัฒนาการความก0าวหน0าในการเรียนรู0 

อันเป^นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมA และมากน0อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต0องได0รับการพัฒนา

ปรับปรุงและสAงเสริมในด0านใด นอกจากนี้ยังเป^นข0อมูลให0ผู0สอนใช0ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด0วย      

ท้ังน้ีโดยสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0และตัวช้ีวัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป̂นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน

ของผู0เรียนเป^นรายปZ/รายภาค ผลการประเมินการอAาน  คิดวิเคราะหEและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงคE 

และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  นอกจากนี้เพื่อให0ได0ข0อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วAาสAงผลตAอ

การเรียนรู0ของผู0เรียนตามเป`าหมายหรือไมA ผู0เรียนมีจุดพัฒนาในด0านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ

ผู0เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑEระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป^นข0อมูลและ

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

รายงานผลการจัดการศึกษาตAอคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู0ปกครองและชุมชน   

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที ่การศึกษา เป^นการประเมินคุณภาพผู0เรียนในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู0ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช0เป̂นข0อมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู0เรียนด0วยข0อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด0วย

ความรAวมมือกับหนAวยงานต0นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได0จากการตรวจสอบทบทวนข0อมูล

จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป̂นการประเมินคุณภาพผู0เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู0ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต0องจัดให0ผู0เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๓

ชั ้นประถมศึกษาปZที ่ ๖ เข0ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช0เป^นข0อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตAาง ๆ เพื่อนำไปใช0ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป^นข0อมูล

สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 



 ๗๖ 

 ข0อมูลการประเมินในระดับตAาง ๆ ข0างต0น เป^นประโยชนEตAอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ถือเป̂นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต0องจัดระบบดูแลชAวยเหลือ ปรับปรุง

แก0ไข สAงเสริมสนับสนุนเพ่ือให0ผู0เรียนได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตAางระหวAางบุคคลท่ี

จำแนกตามสภาพปiญหาและความต0องการ ได0แกA กลุAมผู0เรียนทั่วไป กลุAมผู0เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุAม

ผู0เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาด0านวินัยและพฤติกรรม กลุAมผู0เรียนที่ปฏิเสธ

โรงเรียน กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุAมพิการทางรAางกายและสติปiญญา เป^นต0น ข0อมูล

จากการประเมินจึงเป^นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการชAวยเหลือผู0เรียนได0ทันทAวงที ปgดโอกาสให0

ผู0เรียนได0รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผู0รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต0องจัดทำระเบียบวAาด0วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาให0สอดคล0องและเป^นไปตามหลักเกณฑEและแนวปฏิบัติที่เป^นข0อกำหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให0บุคลากรท่ีเก่ียวข0องทุกฝkายถือปฏิบัติรAวมกัน  

 

เกณฑ:การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให2ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ Aมสาระการเรียนรู 0 การอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนนั้น ผู0สอนต0องคำนึงถึงการพัฒนาผู0เรียนแตAละคนเป̂น

หลัก และต0องเก็บข0อมูลของผู0เรียนทุกด0านอยAางสม่ำเสมอและตAอเนื่องในแตAละภาคเรียน รวมทั้งสอนซAอมเสริม

ผู0เรียนให0พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

 ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู0เรียนต0องมีเวลาเรียนไมAน0อยกวAาร0อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

 (๒) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนต0องได0รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (๔) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมิน และมีผลการประเมินผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

ในการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ0าผู0เรียนมีข0อบกพรAองเพียงเล็กน0อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวAา

สามารถพัฒนาและสอนซAอมเสริมได0 ให0อยูAในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผAอนผันให0เลื่อนชั้นได0 แตAหากผู0เรียน

ไมAผAานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน0มวAาจะเป^นปiญหาตAอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาให0เรียนซ้ำชั้นได0 ทั้งนี้ให0คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู0ความสามารถของผู0เรียนเป̂น

สำคัญ 

 

 

 



 ๗๗ 

๑.๒  การให2ระดับผลการเรียน 

  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให0ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให0ระดับ

ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู 0เรียน  เป^นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร0อยละ              

และระบบท่ีใช0คำสำคัญสะท0อนมาตรฐาน  

การประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEนั้น ให0ระดับผลการ

ประเมินเป̂น ดีเย่ียม  ดี  และผAาน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน จะต0องพิจารณาทั้งเวลาการเข0ารAวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู0เรียน ตามเกณฑEที่สถานศึกษากำหนด และให0ผลการเข0ารAวมกิจกรรมเป^นผAาน     

และไมAผAาน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป̂นการส่ือสารให0ผู0ปกครองและผู0เรียนทราบความก0าวหน0าในการเรียนรู0

ของผู0เรียน ซึ่งสถานศึกษาต0องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให0ผู0ปกครองทราบเป^นระยะ ๆ 

หรืออยAางน0อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป̂นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู0เรียนท่ีสะท0อน

มาตรฐานการเรียนรู0กลุAมสาระการเรียนรู0 

         ๒.  เกณฑ:การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑEกลางสำหรับการจบการศึกษาเป^น ๑ ระดับ      

คือ ระดับประถมศึกษา  

 ๒.๑   เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

  (๑) ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร0างเวลาเรียนที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  

 (๒) ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผAานเกณฑEการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียนในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๔) ผู 0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคEในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๕) ผู 0เรียนเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู 0เรียนและมีผลการประเมินผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุAมเป`าหมายเฉพาะ เชAน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู0มี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกการศึกษาสำหรับผู0ด0อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย                 ให0

คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู0ที่เกี่ยวข0อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู0

ตามหลักเกณฑEในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับกลุAมเป̀าหมายเฉพาะ 



 ๗๘ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป^นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข0อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข0อง

กับพัฒนาการของผู0เรียนในด0านตAาง ๆ แบAงออกเป̂น ๒ ประเภท ดังน้ี  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป^นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู0เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน สถานศึกษาจะต0องบันทึกข0อมูลและออกเอกสารน้ี

ให0ผู0เรียนเป̂นรายบุคคล เม่ือผู0เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

  ๑.๒ แบบรายงานผู2สำเร็จการศึกษา เป^นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ

และข0อมูลของผู0จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด  

เป̂นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู0 และข0อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผู0เรียน เชAน  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง

ผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน ๆ  ตามวัตถุประสงคEของการนำเอกสารไปใช0 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู0เรียนในกรณีตAาง ๆ ได0แกA การย0ายสถานศึกษา การ

เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย0ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข0ารับการศึกษาตAอ การศึกษาจาก

ตAางประเทศและขอเข0าศึกษาตAอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู0 ทักษะ ประสบการณEจาก

แหลAงการเรียนรู0อื่น ๆ เชAน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝ�กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา

โดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในชAวงกAอนเปgดภาคเรียนแรก หรือต0นภาคเรียนแรก          

ท่ีสถานศึกษารับผู0ขอเทียบโอนเป^นผู0เรียน ทั้งน้ี ผู0เรียนที่ได0รับการเทียบโอนผลการเรียนต0องศึกษาตAอเนื่องใน

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยAางน0อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู0เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด

รายวิชา/จำนวนหนAวยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได2  ดังน้ี 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีให0ข0อมูลแสดงความรู0 ความสามารถของผู0เรียน 

๒. พิจารณาจากความรู0 ความสามารถของผู0เรียนโดยการทดสอบด0วยวิธีการตAาง ๆ ทั้งภาคความรู0และ

ภาคปฏิบัติ   

๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให0เป̂นไปตาม 

ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 ๗๙ 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให0ท0องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร

นั้น หนAวยงานตAาง ๆ ที่เกี ่ยวข0องในแตAละระดับ ตั้งแตAระดับชาติ ระดับท0องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา            

มีบทบาทหน0าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สAงเสริม การใช0และพัฒนาหลักสูตรให0เป^นไป

อยAางมีประสิทธิภาพ เพื่อให0การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสAงผลให0การพัฒนาคุณภาพผู0เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ี

กำหนดไว0ในระดับชาติ 

         ระดับท0องถิ่น ได0แกA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานต0นสังกัดอื่น ๆ เป̂นหนAวยงานที่มีบทบาท

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป̂นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่กำหนดในระดับชาติให0สอดคล0องกับสภาพและความต0องการของท0องถิ่น เพื่อนำไปสูAการจัดทำหลักสูตรของ

สถานศึกษา สAงเสริมการใช0และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให0ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 

คือ  กำหนดเป̀าหมายและจุดเน0นการพัฒนาคุณภาพผู0เรียน  ในระดับท0องถ่ินโดยพิจารณาให0สอดคล0องกับส่ิงท่ี

เป^นความต0องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู0ท0องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท0องถ่ิน  

รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สAงเสริม ติดตาม

ผล ประเมินผล วิเคราะหE และรายงานผลคุณภาพของผู0เรียน  

สถานศึกษามีหน0าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร  

การเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบ

การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต0องพิจารณาให0สอดคล0อง กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนAวยงาน สังกัดอ่ืน ๆ ในระดับท0องถิ่นได0

จัดทำเพ่ิมเติม รวมท้ัง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในสAวนท่ีเก่ียวกับสภาพปiญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญา

ท0องถ่ิน และความต0องการของผู0เรียน  โดยทุกภาคสAวนเข0ามามีสAวนรAวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา



  

 


