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วิสัยทัศน 
  สื่อสารได ใชภาษาอยางเปนสากล รักษสิ่งแวดลอม พรอมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูพหุวัฒนธรรม 
 

หลักการ 
  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้  
  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมีจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู เปน
เปาหมายสาหรับพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย ควบคูกับ
ความเปนสากล  
  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค และ
มีคุณภาพ  
  3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ให
สอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน  
  4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู  
  5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
  6. เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

 
จุดมุงหมาย 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ และผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. มีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
  4. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย  
  5. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทำประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอื่นรวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาที ่การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพ่ือทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
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  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคบั ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยู อยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชวีิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื ่น เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
 

ทำไมตองเรียนภาษาตางประเทศ 
  ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญ และจำเปนอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน 
เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรี และความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความ
เขาใจตนเอง และผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรู และเขาใจความแตกตางของภาษา และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอ การใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงาย และกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต  
  ภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานซึ่งกำหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำ รายวิชา 
และจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 
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เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช 
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ ถายทอด
ความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ประกอบดวยสาระสำคัญ ดังนี้  

  ◈ ภาษาเพื ่อการสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน แลกเปลี ่ยนขอมูล 
ขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็น ตีความ นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  

  ◈ ภาษา และวัฒนธรรม การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ความสัมพันธ 
ความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษา กับภาษา และวัฒนธรรมไทย 
และนำไปใชอยางเหมาะสม 

  ◈ ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรู
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน  

  ◈ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลก การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
หองเรียน และนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก   
 

สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที ่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจ และตีความเรื่องที่ฟง และอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความ 
คิดเห็นอยางมีเหตุผล  
  มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก 
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ  
  มาตรฐาน  ต 1.3  นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดย 
การพูด และการเขียน  
 สาระที ่ 2  ภาษา และวัฒนธรรม  
  มาตรฐาน  ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชได 
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  
  มาตรฐาน  ต 2.2  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของ 
ภาษา กับภาษา และวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตอง และเหมาะสม  
 สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
  มาตรฐาน  ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน 
พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน  
 สาระที ่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลก  
  มาตรฐาน  ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
  มาตรฐาน  ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลกเหมาะสม 
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ทักษะ และกระบวนการทางภาษา 
  ทักษะ และกระบวนการทางภาษาเปนความสามารถที่จะนำความรูไปประยุกตใช ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
เพื่อใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะ และกระบวนการทาง
ภาษาในที่นี้ หมายถึง เนนที่ทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนที่จำเปน และตองการพัฒนาใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน ไดแกความสามารถตอไปนี้  
  1.  การแกปญหา เปนความสามารถในการทำความเขาใจปญหา คดิวิเคราะห วางแผนแกปญหา และ
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง  
  2. การสื่อสาร และการสื่อความหมายทางภาษา เปนความสามารถในการใชรูปภาษา และสัญลักษณ
ทางในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอไดอยางถูกตอง ชัดเจน  
  3. การเชื่อมโยง เปนความสามารถในการใชความรูทางภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรู สื่อสารใน
เนื้อหาตาง ๆ หรือศาสตรอ่ืน ๆ และนำไปใชในชีวิตจริง  
  4. การใหเหตุผล เปนความสามารถในการใหเหตุผล รับฟง และใหเหตุผลสนับสนุน หรือ โตแยงเพื่อ
นำไปสูการสรุปโดยมีขอเทจ็จริงรองรับ  
  5. การคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยูเดิม หรือสรางแนวคิดใหม เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาองคความรู 
 

คุณภาพผูเรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  ➢ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรองที่ฟง อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยคงาย ๆ และบทพูดเขา
จังหวะงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความหมายของคำที่ฟง ตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการ
ฟง หรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ  

  ➢ พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำขอรอง
งาย ๆ บอกความตองการงาย ๆ ของตนเอง พูดขอ และใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเพ่ือน บอกความรูสึกของ
ตนเอง เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง  

  ➢ พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมูคำตามประเภทของบุคคล สัตว และ
สิ่งของ ตามที่ฟงหรืออาน  

  ➢ พูด และทำทาประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อ และคำศัพทงาย ๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษา และ
วฒันธรรมที่เหมาะกับวัย  

  ➢ บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คำ กลุมคำ และประโยคงาย ๆ ของภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย  

  ➢ บอกคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  

  ➢ ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน  

  ➢ ใชภาษาตางประเทศ เพ่ือรวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว  

  ➢ มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาวาง และนันทนาการ ภายในวงคำศัพทประมาณ 300 
– 450 คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรม)  
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  ➢ ใชประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนา 
โตตอบตามสถานการณในชีวิตประจำวัน 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

  ➢ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่ฟง และอาน อานออกเสียงประโยค ขอความ นิทาน 
และบทกลอนสั ้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยค และขอความตรงตามความหมายของ
สัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟง และอานบทสนทนา นิทาน 
งาย ๆ และเรื่องเลา  

  ➢ พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต และใหคำแนะนำ 
พูด/เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ 
พูด และเขียนเพ่ือขอ และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึก
เก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  

  ➢ พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตารางแสดงขอมูลตาง ๆ ที่ฟง และอาน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว  

  ➢ ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ 
เจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวม 
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ  

  ➢ บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย เปรียบเทียบความ 
เหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย  

  ➢ คนควา รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และนำเสนอ 
ดวยการพูด/การเขียน  

  ➢ ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน และสถานศกึษา  

  ➢ ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  

  ➢ มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อ 
ขาย และลมฟาอากาศ ภายในวงคำศัพทประมาณ 1,050-1,200 คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรม และนามธรรม) 

  ➢ ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม (Compound Sentence) สื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจ และตีความเรื่องท่ีฟง และอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ ที่ฟง   คำสั่งท่ีใชในหองเรียน เชน Stand up./Sit down./ 

Listen./Repeat./Quiet!/Stop!/etc. 
 2. ระบุตัวอักษร และเสียง อาน

ออกเสียง และสะกดคำงาย ๆ 
ถูกตองตามหลักการอาน 

 ตัวอักษร (letter names) เสยีงตวัอักษร และสระ 
(letter sounds) และการสะกดคำ  
 หลักการอานออกเสียง เชน  
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำ และพยัญชนะทายคำ 
 - การออกเสียงเนนหนัก-เบา (stress) ในคำ และ
กลุมคำ  
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (intonation) 
ในประโยค 

 3. เลือกภาพตรงตามความหมาย
ของคำ และกลุมคำที่ฟง 

 คำ กลุมคำ และความหมาย เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการ ภายในวงคำศัพทประมาณ 150 - 200 คำ 
(คำศัพทที่เปนรูปธรรรม) 

 4.  ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกล
ตัว 

 บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ  
 ประโยคคำถาม และคำตอบ  
 - Yes/No Question เชน Is it a/an..?/Yes, it 
is./No, it is not./etc.  
 -  Wh-Question เชน What is it?/It is a/an.../ 
etc.  

ป.2  1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรอง
งาย ๆ ที่ฟง 

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

 2. ระบุตัวอักษร และเสียง อาน
ออกเสียงคำ สะกดคำ และอาน
ประโยคงาย ๆ ถูกตองตามหลักการ
อาน 

 ตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระ การสะกดคำ และ
ประโยค หลักการอานออกเสียง เชน  
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำ และพยัญชนะทายคำ 
 - การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำ และกลุมคำ  
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. เลือกภาพตรงตามความหมาย

ของคำ กลุมคำ และประโยคที่ฟง 
 คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และ
ความหมาย เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เปนวงคำศัพท
สะสมประมาณ 250 - 300 คำ (คำศัพท ที่เปนรูปธรรรม) 

 4. ตอบคำถามจากการฟงประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ที่มี
ภาพประกอบ 

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

ป.3  1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรอง
ที่ฟง หรืออาน 

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

ป.3  2. อานออกเสียงคำ สะกดคำ อาน 
กลุมคำ ประโยค และบทพูดเขา
จังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน 

 คำ กลุมคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขาจังหวะ และ
การสะกดคำ การใชพจนานุกรม หลักการอานออกเสียง 
เชน  
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำ และพยัญชนะทายคำ 
 - การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำ และกลุมคำ 
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 3. เลือก/ ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของกลุมคำ และ
ประโยคท่ีฟง 

 กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ และความหมาย
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 
อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เปนวงคำศัพท สะสม
ประมาณ 350 - 450 คำ (คำศัพทที่เปนรูปธรรรม) 

 4. ตอบคำถามจากการฟงหรืออาน 
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ  

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  
ประโยคคำถาม และคำตอบ  
 - Yes/No Question เชน  Is/Are/Can…?/ 
Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t./ etc.   
 - Wh-Question เชน What is this/that/it?/ 
This/that/It is a/an…/  How many…? / There 
is/are… / Where is/are…? /It is in/on/under… /  
They are…./ etc.  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.4  1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และ

คำแนะนำ (instructions) งาย ๆ ที่
ฟง หรืออาน 

 คำสั่ง และคำขอรองที่ใชในหองเรียน และคำแนะนำใน 
การเลนเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหาร และเครื่องดื่ม  
 - คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ 
Say it again./ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under a/an…/ Don’t go over  there. 
/etc.  
 - คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a  
queue, please./ Can you help me, please?/  etc.  
 - คำแนะนำ เชน You should read  
everyday./Think before you speak. 
 - คำศัพทที ่ใชในการเลนเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ 
Finish./   
 - คำบอกลำดับขั้นตอน First,... Second,… Then,… 
Finally,. etc. 

 2. อานออกเสียงคำ สะกดคำ อาน 
กลุมคำ ประโยค ขอความงาย ๆ 
และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตาม
หลักการอาน 

 คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ บทพูดเขาจังหวะ และ
การสะกดคำ การใชพจนานุกรม หลักการอานออกเสียง 
เชน  
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำ และพยัญชนะทายคำ 
 - การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำ และกลุมคำ 
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

 3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
หรือ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค และ
ขอความสั้น ๆ ที่ฟง หรืออาน 

 กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ เครื่องหมาย และ
ความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพ และ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ และเปนวง
คำศัพทสะสมประมาณ 450 - 700 คำ (คำศัพทที่เปน
รูปธรรม และนามธรรม)  

 4.  ตอบคำถามจากการฟง และอาน 
ประโยค บทสนทนา และนิทานงาย ๆ  

 ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ คำถาม
เก่ียวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน  
 - Yes/No Question เชน Is/Are/Can…?/ 
Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. 
Do/Does/Can/Is/Are...? /Yes/No…/ etc.  
 - Wh- Question เชน   Who is/are…?/ He/ She 
is…/They are… / What…?/Where…? /It is …/They 
are… / What...doing?/ …is/am/are…?/ etc.   
 - Or-Question เชน Is this/it a/an...or a/an…? / 
It is a/an… / etc.  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.5  1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และ

คำแนะนำงาย ๆ ที่ฟง และอาน 
 คำสั่ง และคำขอรองที่ใชในหองเรียน ภาษาทาทาง และ
คำแนะนำในการเลนเกม การวาดภาพ หรือการ ทำอาหาร 
และเครื่องดื่ม   
 - คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./  
Say it again./ Read and draw./ Put a/an…  
in/on/under a/an…/ Don’t go over  there. etc.  
 - คำขอรอง เชน Please take a queue./ Take a  
queue, please./ Can/Could you help me,  please? 
etc.  
 - คำแนะนำ เชน You should read everyday./ 
Think before you speak. 
 - คำศัพทที่ใชในการเลน  เกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the   dice./ Count the number./ 
Finish./  
 - คำบอก ลำดับขั้นตอน First,… Second,… 
Next,…Then,  … Finally,… etc.  

 2.  อานออกเสียงประโยค ขอความ 
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน 

 ประโยค ขอความ และบทกลอน การใชพจนานุกรม 
หลักการอานออกเสียง เชน  
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำ และพยัญชนะทายคำ  
 - การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำ และกลุมคำ  
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค  
 -  การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน 
ขอความ  
 - การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

 3. ระบุ /วาดภาพ สัญลักษณหรือ 
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ 
ประโยค และขอความสั้น ๆ ที่ฟง 
หรืออาน 

 กลุมคำ ประโยคผสม ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย 
และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และนันทนาการ 
สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ และ
เปนวงคำศัพทสะสมประมาณ 750  – 950 คำ (คำศัพทที่
เปนรูปธรรม และนามธรรม) 

 4.  บอกใจความสำคัญ และตอบ 
คำถามจากการฟง และอานบท
สนทนา และนิทานงาย ๆ หรือเรื่อง
สั้น ๆ  

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

ป.6  1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และ
คำแนะนำที่ฟง และอาน 

 คำสั่ง คำขอรอง ภาษาทาทาง และคำแนะนำในการ 
เลนเกม การวาดภาพ การทำอาหาร และเครื่องดื่ม และการ
ประดิษฐ   
 - คำสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ 
Say it again./ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under a/an…/ Don’t go over  there./ etc.  
 - คำขอรอง เชน Please look up the meaning 
in a dictionary./ Look up the meaning in a  
dictionary, please./ Can/Could you help  me, 
please? /etc.  
 - คำแนะนำ เชน You should read everyday./ 
Think before you speak. 
 - คำศัพทที่ใชในการ เลนเกม Start./ My turn./ 
Your turn./ Roll the  dice./ Count the number./ 
Finish. 
 - คำบอก ลำดับขั้นตอน First,… Second,… Next,…  
Then,… Finally,… etc.  

 2. อานออกเสียงขอความ นิทาน 
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน 

 ขอความ นิทาน และบทกลอน การใชพจนานุกรม 
หลักการอานออกเสียง เชน  
 - การออกเสียงพยัญชนะตนคำ และพยัญชนะทายคำ 
 - การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคำ และกลุมคำ  
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค  
 - การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน ขอความ  
 - การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

 3. เลือก/ระบุประโยค หรือ
ขอความสั้น ๆ ตรงตามภาพ
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่อาน 

 ประโยค หรือขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย และ
ความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพ และ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ และเปนวง
คำศัพทสะสมประมาณ 1,050–1,200 คำ (คำศัพทที่เปน
รูปธรรม และนามธรรม) 

 4. บอกใจความสำคัญ และตอบ
คำถาม จากการฟง และอานบท
สนทนา นิทานงาย ๆ และเรื่องเลา  

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเลา คำถาม
เก่ียวกับใจความสำคัญของเรื่อง เชน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยางไร ทำไม  
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 - Yes/No Question เชน Is/Are/Can…? 
Yes,…is/are/can./  No,…isn’t/aren’t/can’t.  
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No…/ etc.   
 - Wh-Question เชน  Who is/are…? He/ She 
is…/They are… / What…?/Where…? It is …/They 
are…  /What...doing?/ …is/am/are… etc.   
 - Or-Question เชน  Is this/it a/an...or a/an…?/ 
It is a/an… /  Is/Are/Was/Were/Did…or…?/ etc.  

 
 สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก 
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ใน

การสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่
ฟง 

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

 2.  ใชคำสั่งงาย ๆ ตามแบบที่ฟง   คำสั่งที่ใชในหองเรียน 
 3.  บอกความตองการงาย ๆ ของ

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

 4.  พูดขอ และใหขอมูลงาย ๆ 
เก่ียวกับตนเอง ตามแบบที่ฟง 

 คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอ และใหขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง เชน What’s your name?/ My name 
is…/ I am…/ How are you?/ I am fine./  etc. 

ป.2  1. พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ใน
การสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่
ฟง 

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

 2. ใชคำสั่ง และคำขอรองงาย ๆ 
ตามแบบที่ฟง 

 คำสั่ง และคำขอรองที่ใชในหองเรียน 

 3. บอกความตองการงาย ๆ ของ
ตนเอง ตามแบบที่ฟง 

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

 4.  พูดขอ และใหขอมูลงาย ๆ 
เก่ียวกับ ตนเอง ตามแบบที่ฟง 

 คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอ และใหขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง เชน What’s your name?/ My  name 
is…/I am…/ How are you?/I am fine./ etc.  
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.3  1.  พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ใน

การสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่
ฟง 

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

 2.  ใชคำสั่ง และคำขอรองงาย ๆ 
ตามแบบที่ฟง 

 คำสั่ง และคำขอรองที่ใชในหองเรียน 

 3.  บอกความตองการงาย ๆ ของ
ตนเอง ตามแบบที่ฟง 

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

 4.  พูดขอ และใหขอมูลงาย ๆ 
เก่ียวกับ ตนเอง และเพ่ือนตามแบบที่
ฟง 

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

 5.  บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับ 
สิ่งตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ 
ตามแบบที่ฟง 

 คำ และประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ  
ชอบไมชอบ เชน Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m happy./ I 
like cats./ I don’t like snakes./ etc. 

ป.4  1.  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล  

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

 2.  ใชคำสั่ง คำขอรอง และคำขอ 
อนุญาตงาย ๆ  

 คำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาตที่ใชในหองเรียน 

 3.  พูด/เขียนแสดงความตองการ 
ของตนเอง และขอความชวยเหลือใน
สถานการณงาย ๆ  

 คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชแสดงความตองการ 
และขอความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ เชน I  want 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
…/ Please…/ May…?/ I need your help./ Please 
help me./ Help me!/ etc. 

 4.  พูด/เขียนเพ่ือขอ และใหขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว  

 คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอ และใหขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน และครอบครัว เชน 
What’s your name?/ My name is…/ What time is 
it?/ It is one o’clock./ What is this?/ It is a/an… / 
How many…are there?/ There is a /an…/ There 
are… /Where is the…?/ It is in/on/under…/  etc. 

 5. พูดแสดงความรูสึกของตนเอง 
เก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และ
กิจกรรมตาง ๆ ตามแบบท่ีฟง 

 คำ และประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ 
ชอบ ไมชอบ รัก ไมรัก เชน   
I/You/We/They like…/He/ She likes…  
I/You/We/They love…/He/ She loves… 
I/You/We/They don’t like/love/feel… He/ She 
doesn’t like/love/feel…  
I/You/We/They feel… etc. 

ป.5  1.  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล  

 บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/ ขอความท่ี
ใชแนะนำตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกลตัว และสำนวนการ
ตอบรับ เชน Hi/ Hello/ Good  morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ I  am sorry./ How are 
you?/ I’m fine. Thank you.  And you?/ Hello. I 
am…/ Hello,…I am…/ This is  my sister. Her name 
is… /Hello,…/ Nice to see  you./ Nice to see you 
too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank 
you very much./ You’re welcome./ It’s O.K./ etc. 

 2.  ใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต 
และใหคำแนะนำงาย ๆ  

 คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำที่ม ี1 - 2 ขั้นตอน 

 3.  พูด/เขียนแสดงความตองการ ขอ
ความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ 
การใหความชวยเหลือในสถานการณ 
งาย ๆ  

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

 4.  พูด/เขียนเพ่ือขอ และใหขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และ
เรื่องใกลตัว 

 คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชขอ และใหขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว เชน 
What do you do?/ I’m a/an…/ What is she/he? / 
…is a/an (อาชีพ) / How old/tall…? / I am… / 
Is/Are/Can…or…?/ …is/are/can… Is/Are…going 
to…or…?/ …is/are going to…/  etc. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 5.  พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ

ตนเอง เก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 
และกิจกรรมตาง ๆ พรอมท้ังให
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

 คำ และประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ชอบ ไมชอบ 
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา หิว รสชาติ เชน 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…/ 
I/You/We/They like…/He/ She likes…because…/ 
I/You/We/They love…/He/ She loves…because… / 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because… / 
He/ She doesn’t like/love/feel…because… / 
I/You/We/They feel…because…/ etc. 

ป.6  1. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร 
ระหวางบุคคล  

 บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ     
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/ 
ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว และ
สำนวนการตอบรับ เชน Hi/ Hello/ Good  morning/ 
Good afternoon/ Good evening/ I  am /Thank 
you. And you?/ Hello, I am…/ Hello,…I am…/ This 
is my sister. Her name is… / Hello,…/ Nice to see 
you./ Nice to see you,  too./ Goodbye./ Bye./ See 
you soon/later./ Great!/ Good./ Very good. Thank 
you./ Thank  you very much./ You’re welcome./ 
It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all right./ Not at all./ 
Don’t  worry./ Never mind./ Excuse me./ Excuse 
me,  Sir./Miss./Madam. /etc. 

 2.  ใชคำสั่ง คำขอรอง และให 
คำแนะนำ 

 คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่มี 2 - 3 ขั้นตอน 

 3.  พูด/เขียนแสดงความตองการ  
ขอความชวยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธ การใหความชวยเหลือใน
สถานการณ งาย ๆ  

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

 4.  พูด และเขียนเพ่ือขอ และให
ขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 

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

 5.  พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 
กิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผล 
สั้น ๆ ประกอบ 

 คำ และประโยคที่ใชแสดงความรูสึก และการให
เหตุผล ประกอบ เชน ชอบ/ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  
เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลยีด เสียงดัง ด ีไมด ี เชน 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… / 
I/You/We/They like…/He/ She likes…because… / 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
I/You/We/They love…/ He/She loves…because… / 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 
/He/ She doesn’t like/love/feel…because… / 
I/You/We/They feel…because… / etc. 

 
 สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  มาตรฐาน  ต 1.3  นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคดิรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดย
การพูด และการเขียน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่อง 

ใกลตัว 
 คำ และประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ 
อาย ุรูปราง สวนสูง เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน 1 - 20 ส ี 
ขนาด สถานที่อยูของสิ่งของ 

ป.2  1. ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล
ตัว 

 คำ และประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ 
อาย ุรูปราง สวนสูง เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน 1 - 30 ส ี
ขนาด สถานที่อยูของสิ่งของ 

ป.3  1.  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง 
ใกลตัว 

 คำ และประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ 
อาย ุรูปราง สวนสูง เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน 1 - 50 ส ี 
ขนาด สถานที่อยูของสิ่งของ 

 2.  จัดหมวดหมูคำตามประเภทของ บุคคล 
สัตว และสิ่งของ ตามที่ฟง หรือ อาน 

 คำ กลุมคำที่มีความหมายเก่ียวกับบุคคล สัตว 
และสิ่งของ เชน การระบ/ุเชื่อมโยงความสัมพันธของ
ภาพ กับคำ หรือกลุมคำ โดยใชภาพ แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนผัง  

ป.4  1.  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัว 

 ประโยค และขอความที่ใชในการพูดใหขอมูล
เก่ียวกับ ตนเอง บุคคล สัตว และเรื่องใกลตัว เชน ชื่อ 
อาย ุรูปราง ส ีขนาด รูปทรง สิ่งตาง ๆ จำนวน 1 - 
100 วัน เดือน ป ฤดูกาล ที่อยูของสิ่งตาง ๆ 
เครื่องหมายวรรคตอน 

 2.  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของ 
สิ่งตาง ๆ ใกลตัวตามที่ฟงหรืออาน 

 คำ กลุมคำที่มีความหมายสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
ใกลตัว เชน การระบ/ุเชื่อมโยงความสัมพันธของภาพ
กับคำ หรือกลุมคำ โดยใชภาพ แผนภูมิ แผนภาพ 
แผนผัง  

 3.  พูดแสดงความคิดเห็นงาย ๆ เก่ียวกับ
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

 ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.5  1. พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และ

เรื่องใกลตัว 
 ประโยค และขอความที่ใชในการใหขอมูล
เก่ียวกับ บุคคล สัตว สถานที่ และกิจกรรมตาง ๆ 
เชน ขอมูล สวนบุคคล เรื่องตาง ๆ ใกลตัว จำนวน   
1 - 500 ลำดับ ที่ วัน เดือน ป ฤดูกาล เวลา สภาพ
ดินฟาอากาศ  อารมณ ความรูสึก ส ีขนาด รูปทรง ที่
อยูของสิ่งตาง ๆ เครื่องหมายวรรคตอน 

 2.  เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูม ิแสดง
ขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรืออาน  

 คำ กลุมคำ ประโยคที่แสดงขอมูล และ
ความหมายของเรื่องตาง ๆ ภาพ แผนผัง แผนภูม ิ
ตาราง  

 3.  พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง
ตาง ๆ ใกลตัว 

 ประโยคที่ใชในการพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
กิจกรรมหรือเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

ป.6  1.  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
เพ่ือน และสิ่งแวดลอมใกลตัว  

 ประโยค และขอความที่ใชในการใหขอมูล
เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพ่ือน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว เชน ขอมูลสวนบุคคล เรียกสิ่งตาง ๆ จำนวน 
1–1,000 ลำดับที่ วัน เดือน ป ฤดูกาล เวลา 
กิจกรรมท่ีทำ ส ีขนาด รูปทรง ที่อยูของสิ่งตาง ๆ 
ทิศทางงาย ๆ สภาพดินฟาอากาศ อารมณ ความรูสึก  
เครื่องหมายวรรคตอน 

 2. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง
แสดงขอมูลตาง ๆ ที่ฟงหรืออาน  

 คำ กลุมคำ และประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ
กับภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง  

 3. พูด/เขียนแสดงความคดิเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

 ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น 

 
 สาระที่  2  ภาษา และวัฒนธรรม  
  มาตรฐาน  ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1.  พูด และทำทาประกอบ ตาม 

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การใชสีหนา
ทาทาง ประกอบการพูด ขณะแนะนำตนเอง การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

 2.  บอกชื่อ และคำศัพทเก่ียวกับเทศกาล
สำคัญ ของเจาของภาษา  

 คำศัพทเก่ียวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 

 3.  เขารวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.2  1.  พูด และทำทาประกอบตามวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา 
 วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การใชสีหนา
ทาทาง ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ  

 2.  บอกชื่อ และคำศัพทเก่ียวกับเทศกาล
สำคัญของเจาของภาษา 

 คำศัพทเก่ียวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน  

 3.  เขารวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน  

ป.3  1.  พูด และทำทาประกอบ ตามมารยาท 
สังคม /วัฒนธรรมของเจาของภาษา  

 มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน 
การขอบคุณ ขอโทษ การใชสีหนาทาทางประกอบ 
การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ  
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  

 2.  บอกชื่อ และคำศัพทงาย ๆ เกี่ยวกับ 
เทศกาล /วันสำคัญ /งานฉลอง และชีวิต 
ความเปนอยูของเจาของภาษา  

 คำศัพทเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง 
และชีวิต ความเปนอยูของเจาของภาษา เชน วัน
คริสตมาส วันขึ้น ปใหม วันวาเลนไทน เครื่องแตง
กาย อาหาร  เครื่องดื่ม  

ป.3  3.  เขารวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง  วัน
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน  

ป.4  1.  พูด และทำทาประกอบอยางสุภาพ 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ 
เจาของภาษา  

 มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
เชน การขอบคณุ ขอโทษ การใชสีหนาทาทาง
ประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
แสดงอาการ ตอบรับหรือปฏิเสธ  

 2. ตอบคำถามเก่ียวกับเทศกาล/ วัน
สำคัญ/ งานฉลอง และชีวิตความ เปนอยู
งาย ๆ ของเจาของภาษา  

 คำศัพท และขอมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน เครื่อง
แตงกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม  

 3. เขารวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง 
บทบาท สมมุต ิวันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลน
ไทน  

ป.5  1. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง 
อยางสุภาพ ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  

 การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางตาม
มารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  
การขอบคุณ ขอโทษ การใชสีหนาทาทาง 
ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
การโบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรบัหรือปฏิเสธ  

 2. ตอบคำถาม/ บอกความสำคัญของ 
เทศกาล/ วันสำคัญ/ งานฉลอง และชีวิต 
ความเปนอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา  

 ขอมูล และความสำคญัของเทศกาล/ วันสำคัญ/ 
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน เครื่อง
แตงกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม  

 3. เขารวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุต ิวัน
ขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส วันข้ึนปใหม วันวาเลน
ไทน  

ป.6  1. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง 
อยางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาท สังคม 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

 การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง ตาม
มารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน 
การขอบคุณ ขอโทษ การใชสีหนาทาทาง
ประกอบการพูด ขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การ
กลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  

 2.  ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล/ วันสำคัญ/ 
งานฉลอง/ ชีวิตความเปนอยูของเจาของ 
ภาษา  

 ขอมูล และความสำคญัของเทศกาล/ วันสำคัญ/ 
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน เครื่อง
แตงกายตามฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม  

 ๓.  เขารวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เชน การเลน
เกม การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุต ิวัน
ขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส วันข้ึนปใหม วันวาเลน
ไทน  

 
 สาระที่  2  ภาษา และวัฒนธรรม   
  มาตรฐาน  ต 2.2  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับ ภาษา และวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตอง และเหมาะสม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ระบุตัวอักษร และเสียงตัวอักษรของ 

ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 
 ตัวอักษร และเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

ป.2  1. ระบุตัวอักษร และเสียงตัวอักษรของ 
ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

 ตัวอักษร และเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

ป.3  1.  บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร 
คำ กลุมคำ และประโยค งาย ๆ ของ
ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

 ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ และ
ประโยคของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.4  1.  บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร 

คำ กลุมคำ ประโยค และขอความของ
ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

 ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ และ
ประโยคของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย   

 2.  บอกความเหมือน/ความแตกตาง 
ระหวางเทศกาล และงานฉลอง ตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา กับของไทย  

 ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล 
และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ 
ของไทย 

ป.5  1. บอกความเหมือน/ความแตกตาง 
ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลำดับคำ (order) ตามโครงสรางประโยค 
ของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียง ประโยคชนิดตาง ๆ ของเจาของภาษา กับของ
ไทย การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย 

 2.  บอกความเหมือน/ความแตกตาง 
ระหวางเทศกาล และงานฉลองของเจาของ
ภาษา กับของไทย 

 ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล 
และงานฉลองของเจาของภาษากับของไทย 

ป.6  1.  บอกความเหมือน/ความแตกตาง 
ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียง ประโยคชนิดตาง ๆ ของเจาของภาษากับของ
ไทย การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ 
ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย 

 2.  เปรียบเทียบความเหมือน/ ความ
แตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และ
ประเพณีของเจาของภาษา กับของไทย  

 การเปรียบเทียบความเหมือน/ ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของ
ภาษา กับของไทย 

 
 สาระที่  3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
  มาตรฐาน  ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1.  บอกคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืน 
 คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ป.2  1.  บอกคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน 

 คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ป.3  1.  บอกคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน 

 คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ป.4  1.  คนควา รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น และนำเสนอดวย
การพูด/ การเขียน 

 การคนควา การรวบรวม และการนำเสนอ 
คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.5  1.  คนควา รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของกับ

กลุมสาระการเรียนรูอื่น และนำเสนอดวย
การพูด/ การเขียน 

 การคนควา การรวบรวม และการนำเสนอ
คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ป.6  1.  คนควา รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวยการพูด/ การ เขียน 

 การคนควา การรวบรวม และการนำเสนอ
คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 
 สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลก  
  มาตรฐาน  ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1.  ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที ่

เกิดขึ้นในหองเรียน 
 การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่
เกิดขึ้นในหองเรียน 

ป.2  1.  ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที ่
เกิดขึ้นในหองเรียน 

 การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่ 
เกิดขึ้นในหองเรียน 

ป.3  1.  ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที ่
เกิดขึ้นในหองเรียน 

 การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่ 
เกิดขึ้นในหองเรียน 

ป.4  1.  ฟง และพูด/อานในสถานการณที่ 
เกิดขึ้นในหองเรียน และสถานศึกษา 

 การใชภาษาในการฟง และพูด/อานในสถานการณที่ 
เกิดขึ้นในหองเรียน 

ป.5  1.  ฟง พูด และอาน/เขียนใน  
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใน  
หองเรียน และสถานศึกษา 

 การใชภาษาในการฟง พูด และอาน/เขียนใน 
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน 

ป.6  1.  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน และ
สถานศึกษา 

 การใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน 
หองเรียน และสถานศึกษา 

 
 สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลก   
  มาตรฐาน  ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1.  ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวม 

คำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 
 การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพทที ่
เก่ียวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ  

ป.2  1. ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวม 
คำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

 การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพทที ่
เก่ียวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ  

ป.3  1. ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวม 
คำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

 การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคำศัพทที ่
เก่ียวของใกลตัว จากสื่อตาง ๆ  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.4  1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน 

และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
 การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน และการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัวจากสื่อ และแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ  

ป.5  1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน 
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  

 การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน และการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัวจากสื่อ และแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ  

ป.6  1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน 
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  

 การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน และการ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัวจากสื่อ และแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ  
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รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  อ11101 ภาษาอังกฤษ1    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ12101 ภาษาอังกฤษ2    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ13101 ภาษาอังกฤษ3    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ14101 ภาษาอังกฤษ4    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ15101 ภาษาอังกฤษ5    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ16101 ภาษาอังกฤษ6    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 รายวิชาเพ่ิมเติมระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  อ11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1   จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2   จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร3   จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร4   จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร5   จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร6   จำนวน  80  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ11101  ภาษาอังกฤษ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตาม คำสั่งงาย ๆ ที่ฟง ตัวอักษร และเสียง และสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ภาพ
ตรงตามความหมายของคำ และกลุมคำที่ฟง เรื่องใกลตัว คำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง คำสั่งงาย ๆ ตามแบบที่ฟง ความตองการงาย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟง การขอ และใหขอมูลงาย ๆ 
เก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟง ขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อ 
และคำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคญัของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับ
วัย การระบุตัวอักษร และเสียงอักษรของภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย คำศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน การใชภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว  
  โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อานออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก พูดขอ ใหขอมูล 
ทำทาประกอบ เขารวม ฟง/พูด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคณุลักษณะอันพึงประสงคข้ึนในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับ
ผูอืน่ในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ต 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ต 1.3  ป.1/1 
 ต 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ต 2.2  ป.1/1 
 ต 3.1  ป.1/1 
 ต 4.1  ป.1/1 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
อ11101  ภาษาอังกฤษ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1.  My 
Alphabet  

ต 1.1 ป.1/2  
ต 2.2 ป.1/1 

 การอานออกเสียงตัวอักษร การเขียน
ตัวอักษรไดถูกตอง เปรียบเทียบตัวอักษร
พิมพเล็ก พิมพใหญไดถูกตอง 

20  10 

2.  Greeting  ต 1.1 ป.1/2  
ต 1.2 ป.1/1-2 

 การอานออกเสียง คำทักทาย แนะนำ
ตนเอง แนะนำผูอื่น การกลาวลาไดถูกตอง 
เขียนประโยคไดถูกตอง 

20  10 

3.  My self  ต 1.1 ป.1/3-4 
ต 1.3 ป.1/3  
ต 2.2 ป.1/1 

 ฟงแลวตอบคำถามนิทานงาย ๆ มี
ภาพประกอบ วิเคราะหลำดับ เหตุการณ
ระบุเสียง ตัวอักษรได 

20  10 

   สอบกลางป -  10 
4.  My 

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

 ฟง และปฏิบัติตามคำสั่งไดพูด โตตอบ
ขอมูลงาย ๆ อานออกเสียง สะกดคำงาย ๆ 
รวมกิจกรรมทางภาษา 

20  10 

5.  My family  ต 1.2 ป.1/3-4 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 3.1 ป.1/1 

 อานออกเสียงคำศัพทเก่ียวกับ
ครอบครัว เขียนคำศัพทเก่ียวกับครอบครัว 

20  10 

6.  My body  ต 1.1 ป.1/2  
ต 4.1 ป.1/1  
ต 4.2 ป.1/1 

 อานออกเสียงคำศัพทเก่ียวกับ รางกาย 
รวมกิจกรรมทางภาษา 

20  10 

   สอบปลายป -  30 
   รวมตลอดป 120  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ12101  ภาษาอังกฤษ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ และคำขอรองงาย ๆ ที่ฟง ระบุตัวอักษร และเสียง อานออกเสียงคำ สะกดคำ 
และอานประโยคงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุมคำที่ฟง ตอบ
คำถามจากการฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการงาย ๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอ และใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัว พูด และทำทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อ และคำศัพทเก่ียวกับเทศกาล
สำคัญของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษร และเสียง
อักษรภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย บอกคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ฟง/
พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรวบรวมคำศัพทที่
เก่ียวของใกลตัว 
  โดยการระบุ อานออกเสียง เลือกตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทำทาทาง เขารวม ฟง เพ่ือใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถ
นำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ต 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ต 1.3  ป.2/1 
 ต 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ต 2.2  ป.2/1 
 ต 3.1  ป.2/1 
 ต 4.1  ป.2/1 
 ต 4.2  ป.2/1 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
อ12101  ภาษาอังกฤษ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1. Greeting ต 1.1 ป.2/2 
ต 1.2 ป.2/1-2 

 การอานออกเสียง คำทักทาย แนะนำ
ตนเอง แนะนำผูอื่น การกลาวลาไดถูกตอง 
เขียนประโยคไดถูกตอง 

20 10 

2. My self ต 1.1 ป.2/3-4 
ต 1.3 ป.2/3 
ต 2.2 ป.2/1 

 ฟงแลวตอบคำถาม นิทานงาย ๆ มี
ภาพประกอบ วิเคราะหลำดับเหตุการณ
ระบุเสียงตัวอักษรได 

20 10 

3. My 
school 

ต 1.1  ป.2/1-2  
ต 1.2  ป.2/1-2 
ต 2.1  ป.2/1,    

ป.2/3 

ฟง และปฏิบัติตามคำสั่งไดพูด โตตอบ
ขอมูลงาย ๆ อานออก เสียง สะกดคำงาย 
ๆ รวม 
กิจกรรมทางภาษา 

20 10 

   สอบกลางป - 10 
4. My family ต 1.2 ป.2/3-4 

ต 1.3 ป.2/1 
ต 3.1 ป.2/1 

 อานออกเสียงคำศัพทเก่ียวกับ 
ครอบครัว เขียนคำศัพทเก่ียวกับครอบครัว 

20 10 

5. Food and 
drink 

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

 อานออกเสียงคำศัพทเก่ียวกับอาหาร 
เขียนคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร เขียน
ประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง 

20 10 

6. My body ต 1.1 ป.2/2 
ต 4.1 ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1 

อานออกเสียงคำศัพทเก่ียวกับ รางกาย 
รวมกิจกรรมทางภาษา 

20 10 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 120 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ13101  ภาษาอังกฤษ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองที่ฟง หรืออาน อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค และ
บทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคำ 
และประโยคที่ฟง ตอบคำถามจากการฟง หรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย พูดโตตอบคำสั้น ๆ งาย ๆ 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการงาย ๆ 
ของตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอ และใหขอมูลใหงาย ๆ เก่ียวกับตนเอง และ เพื่อนตามแบบที่ฟง บอกความรูสึก
ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ใกลตัว จัดหมวดหมูคำตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ ตามแบบที่ฟง หรืออาน พูด และทำทาทางประกอบ 
ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อ และคำศัพทงาย ๆ เกี่ยวของกับเทศกาล วันสำคัญ  
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรม และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความ
แตกตางของเสียง อักษร คำ กลุมคำ และประโยคงาย ๆ ของภาษาตางประเทศ บอกคำศัพทที่เกี ่ยวกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ฟงพูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพท
ที่เก่ียวของใกลตัว ใชกระบวนการทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตอง และการใชภาษาทาทาง 
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจาภาษา เห็นประโยชนในการเรียนภาษาตางประเทศ และสนใจกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักชาติ ศาสน กษัตริย ใฝรู ใฝเรียน มุงมั่นในการทำงาน ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยาง
พอเพียง รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข สนุกสนานในการเรียน และเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงตอไป 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ต 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
 ต 1.3  ป.3/1, ป.3/2 
 ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ต 2.2  ป.3/1 
 ต 3.1  ป.3/1 
 ต 4.1  ป.3/1 
 ต 4.2  ป.3/1 
รวม  18 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
อ13101  ภาษาอังกฤษ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 My Self ต 1.2 ป.3/3-5
ต 1.3 ป.3/1 

 บอกความตองการ ความรูสึกหรือ
กิจกรรมตาง ๆ พูดขอ และใหขอมูลงาย ๆ 
ตามแบบที่ฟงเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล
ตัว 

15 5 

2 My 
Family 

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

 ตอบคำถามจากการฟง อานประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ เลือก / ระบุ
ภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมาย
ของคำ และประโยคท่ีฟง พูดใหขอมูล
เก่ียวกับตนเอง ใชภาษาตางประเทศเพ่ือ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของกับเรื่องใกลตัว 
และจัดหมวดหมูคำ ตามประเภทของสัตว
บุคคล และสิ่งของ 

15 5 

3 My 
School 

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

 ฟง พูด ปฏิบัติ และใชคำสั่ง คำขอรอง
งาย ๆ ตามแบบที่ฟง ที่เกิดข้ึนในหองเรียน
ทำทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ใชภาษาตางประเทศ เพื่อ
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

15 5 

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

 อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ 
ประโยค และบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ 
ถูกตอง ตามหลักการอาน บอกความ
แตกตางของตัวอักษร คำ กลุมคำ และ
ประโยคงาย ๆ ระหวางภาษาตางประเทศ 
และภาษาไทย พูดโตตอบ และทำทาทาง
ประกอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล จัดหมวดหมูคำตามประเภท
ของบุคคล สัตว สิ่งของ ตามแบบที่ฟงหรือ
อาน 

15 15 

   สอบกลางป - 10 
5 Food and 

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

 การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร และ
เครื่องดื่ม ขั้นตอนการประกอบอาหาร และ

15 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

เครื่องดื่ม การซื้อขาย และถามราคาของ
สินคา 

6 Special 
Time 

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

 เลือกระบุสัญลักษณตรงตาม
ความหมายของกลุมคำของประโยคที่ฟง 
บอกชื่อ คำศัพทที่เก่ียวของกับเทศกาลวัน 
สำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของ 
เจาของภาษา และกลุมสาระอ่ืน เขารวม 
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมได 
เหมาะสมกับวัย 

15 5 

7 Home 
Sweet 

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

 การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัว คำศัพทเกี่ยวกับหองตาง ๆ 
คำศัพทเก่ียวกับสิ่งของตาง ๆ ภายในบาน 
และพูดแนะนำสมาชิก สื่อสารเก่ียวกับ 
กิจกรรมตาง ๆ ที่ทำรวมกัน เปนการใช
ภาษาจากสื่อใกลตัว ซึ่งจะทำใหผูเรียนเห็น
ความสำคัญของการใชภาษาในการสื่อสาร 
และนำมาใชในชีวิตประจำวันได 

15 5 

8 Outdoor 
Activities 

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

 การเรียนรูคำศัพทสำนวนภาษา 
ประโยค เก่ียวกับการกีฬา และนันทนาการ 
ชวยใหจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อาน 
และฟง สนทนา พูด และเขียนโตตอบ
ขอมูล บรรยายสั้น ๆ เก่ียวกับนันทนาการ 
และเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

15 10 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ14101  ภาษาอังกฤษ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ฟง อานออกเสียง คำ กลุมคำ ประโยค ขอความงาย ๆ สะกดคำ คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำงาย ๆ 
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และขอความสั้น ๆ ไดถูกตองตามหลักการอาน มี
ทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับใจความ
เหมือน และความแตกตางของภาษา วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
เปนอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา ระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา และวัฒนธรรมไทย
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาตงาย ๆ โดยใชการ ฟง พูด อาน และเขียน เลือก ระบุภาพ 
ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่อาน ตอบคำถามจากการฟง และอาน
ประโยค บทสนทนา และนิทานงาย ๆ พูด เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล แสดงความตองการของ
ตนเอง และขอแสดงความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ พูด เขียนเพื่อขอ และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
และครอบครัว พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พูดแสดงความรูสึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบ
ยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด และเขียน พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกล
ตัวตามที่ฟง หรืออาน พูดแสดงความคิดเห็นงาย ๆ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว อธิบายความสัมพันธระหวาง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาละเทศะตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคำถามเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของ
เจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย อธิบายความแตกตางของเสียง 
ตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยค และขอความของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย ใชภาษาตางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ในการสืบคน และ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ โลกทัศนของตน มีความมุงมั่นในการทำงาน ใฝเรียนรู มีวินัย มีความซื่อสัตย รักความเปนไทย 
รักชาติ ศาสน กษัตริย มีจิตสาธารณะ และดำรงตนอยูอยางพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ต 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
 ต 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ต 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ต 2.2  ป.4/1, ป.4/2 
 ต 3.1  ป.4/1 
 ต 4.1  ป.4/1 
 ต 4.2  ป.4/1 
รวม  20 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
อ14101  ภาษาอังกฤษ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 Myself ต 1.2 ป.4/3-5
ต 1.3 ป.4/1 

 บอกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือน 
คำศัพทสำนวนภาษา ขอความ และ
ประโยคท่ีใชขอ และใหขอมูล 

15 5 

2 Our 
School 

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

 ฟง พูด ปฏิบัติ และใชคำสั่ง คำขอรอง 
งาย ๆ ตามแบบที่ฟง ที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
ทำทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของ 
เจาของภาษา ใชภาษาตางประเทศ เพื่อ 
รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

15 5 

3 Lovely 
Family 

ต 1.1 ป.4/3 
ต 1.2 ป.4/1,  

ป.4/4 

 บอกสัญลักษณ เครื่องหมาย ประโยค 
และขอความสั้นที่ฟงหรืออานประโยค 
คำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต ขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง และบุคคลในครอบครัว 

15 10 

4 Free time ต 2.1 ป.4/1 
ต 2.2 ป.4/1-2 
ต 4.2 ป.4/1 

 ใชคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำการเขียน
คำ กลุมคำ ประโยค ขอความสัญลักษณ 
ภาพ เน้ือเรื่องเกี่ยวกับการทำกิจกรรมตาง ๆ 
ในเวลาวาง และกิจกรรมที่ทำในชวงเวลา
อ่ืน ๆ 

15 10 

   สอบกลางป - 10 
5 Shopping ต 1.2 ป.4/3-5

ต 1.3 ป.4/1 
 บอกคำศัพท ประโยค สัญลักษณ 
เครื่องหมาย และความหมายของคำศัพท ที่
เก่ียวของกับรานคา ตลาดหรือ
หางสรรพสินคา สนทนา นิทาน เพ่ือตอบ
คำถามของเรื่องคำศัพท บทสนทนา และ
ประโยคท่ีขอใช และใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง สิ่งใกลตัว เพ่ือน และครอบครัว
ประโยค และขอความที่ใชในการพูดให
ขอมูล มารยาท และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 

15 10 

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

 เรียนรูเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ พูด 
โตตอบ และถามคำถามเกี่ยวกับฤดูกาล 
ของภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ 

15 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

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

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทาน ตอบ
คำถาม ประโยคถามตอบ คำศัพท สำนวน 
และประโยค ที่ใชขอ และใหขอมูล แสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 

15 5 

8 Relation- 
ship with 

other 

ต 2.1 ป.4/3 
ต 4.2 ป.4/1 

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของ 
เจาของภาษา ประวัติวันสำคัญ คำทักทาย 
คำอวยพรตามเทศกาล 

15 10 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ15101  ภาษาอังกฤษ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ15101) ชั้นประถมศกึษาปที่ 5 เป นรายว ิชาท ี ่ม ุ  งให ผ ู  เร ียน
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำงายๆที่ฟงและอาน อานออกเสียงประโยค ขอความและบทกลอน
สั้นๆไดถูกตองตามหลักการอาน ระบุคำ/ ประโยคภาพ/ วาดภาพ บอกใจความสำคัญ ตอบคำถาม พูดเขียน
โตตอบฝกการใชภาษาสื่อสาร บอกความหมาย ความเหมือน ความแตกตาง คนควาคำศัพท สืบคนและรวบรวม
ขอมูลโดยใหผูเรียนศึกษา คำศัพท กลุมคำ โครงสรางประโยค การทักทาย การกลาวลา การขอบคุณ คำสั่ง คำ
ขอรอง การแสดงความตองการ การขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ การแสดง
ความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อนและเรื่องใกลตัว
ดวยขอความสั้นๆ การแสดงความคิดเห็น การใหเหตุผลสั้นๆ การแนะนำที่มี 1-2 ขั้นตอน บทสนทนางายๆ 
นิทานเรื่องสั้น สัญลักษณ ตาราง แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆ การออกเสียงตามหลักเกณฑทางภาษา 
ความหมายของประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ (order) ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศ เปรียบเทียบความเหมือน/ ความแตกตางกับภาษาไทย เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง 
มารยาทสังคม วัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูงายๆของเจาของภาษา เกม เพลง เพื่อใหเกิดความเขาใจ มี
ความรูและทักษะตามกระบวนการในการสื่อสารและการคิด สามารถใชภาษาทั้งการฟง พูด อาน เขียน ใน
สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในหองเรียนและนอกหองเรียนไดถูกตองตามลักษณะรูปแบบโครงสรางภาษา โดย
คำนึงถึงมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษ ใฝ
เรียนรู มีความมุงมั่นในการทำงาน สืบคนรวบรวมขอมูล คำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัวและเชื่อมโยงกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา แสดงความคิดเห็นอยาง
มีเหตุผล สามารถแกปญหา ใชทักษะชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ รักความเปนไทย รัก
ชาติ ศาสน กษัตริย และอยูอยางพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ต 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
 ต 1.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5   
 ต 1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ต 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ต 2.2   ป.5/1, ป.5/2 
 ต 3.1   ป.5/1 
 ต 4.1   ป.5/1 
 ต 4.2   ป.5/1 
 รวมท้ังสิ้น 20 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
อ15101  ภาษาอังกฤษ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 A Day at 
School  

 

ต 1.1 ป.5/2,  
3, 4 

ต 1.2 ป.5/3 
ต 1.3 ป.5/1, 4 
ต 2.2 ป.5/1 
ต 4.1 ป.5/1 

 การพูดและเขียนสื่อสารเพ่ือขอและให
ขอมูลสถานตางๆ ในโรงเรียน และสิ่งของ 
รวมทั้งสามารถพูดคยุเก่ียวกับกีฬา โดยการ
วาดภาพ และอธิบายขอมูล เพ่ือใหผูเรียน
ไดฝกทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
และการอธิบายเก่ียวกับขอมูลสวนตัวใน
ชีวิตจริงไดอยาง มั่นใจและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

10 5 

2 Big 
Family! 

 

ต 1.1 ป.5/2,3, 
         4 
ต 1.2 ป.5/3,5 
ต 1.3 ป.5/2, 4 
ต 4.1 ป.5/1 
 

    คำศัพทเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
ขอมูลความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 
และการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ซึ่งคนใน
ครอบครัวกระทำเปนนิสัยหรือเปนกิจวัตร
ทุกวัน เปนขอมูลใกลตัว ซึ่งตองจำเปนตอง
เรียนรูเปนพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมพูนคำศัพทและ
นำไปใชในการแนะนำ การอธิบายขอมูล 
การใหขอมูลสนทนาแลกเปลี่ยน ขอมูลได
อยางถูกตอง คลองแคลวและมั่นใจใน
สถานการณการใชภาษาเพ่ือสื่อสารขอมูล
จริงในชีวิตประจำวัน 

15 5 

3 My 
Friends 

ต 1.2 ป.5/1,  
ป.5/4 

ต 1.2 ป.5/3, 4  
ต 2.1 ป.5/3  
ต 2.2 ป.5/2 
ต 4.1 ป.5/1 

    การแนะนำเพ่ือน การอธิบายเพ่ือ
บอกขอมูลลักษณะรูปรางและบุคลิกภาพ 
นิสัยของเพ่ือน เปนขอมูลพ้ืนฐานใกลตัวท่ี
ใชพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันและใน
ชีวิตความเปนอยู จึงมีความสำคัญ
จำเปนตองเรียนรูเพ่ือการนำภาษาไปใชได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

15 5 

4 All Year 
Long 

ต 1.1 ป.5/1, 2, 
3, 4 

ต 1.2 ป.5/3, 5  
ต 2.2 ป.5/2 
ต 3.1 ป.5/1  

การเรียนรูคำศัพทเก่ียวกับกิจกรรมใน
วันหยุด เพ่ือใชในการบอกเลาการใหขอมูล 
การตอบคำถาม เก่ียวกับกิจกรรมที่ทำเปน
ประจำ ความถี่ในการทำกิจกรรมนั้นๆ 
กิจกรรมท่ีเคยทำ และกิจกรรมท่ีวางแผนจะ

10 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ต 4.1 ป.5/1 
 

ทำ รวมทั้งการชักชวนผูอ่ืนใหทำกิจกรรม
เปนพื้นฐานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่
จะตองเรียนรู ฝกฝน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ 
และเกิดประสิทธิภาพในการสื่อความ 

5 Where 
Animals 

Live? 

ต 1.1 ป.5/1, 2, 
3, 4 

ต 1.2 ป.5/4  
ต 1.3 ป.5/2, 3  
ต 2.1 ป.5/3  
ต 4.1 ป.5/1 

สัตวเปนสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในแวดลอมและ
ใกลชิดกับมนุษยมาก ดังนั้นการเรียนรู
คำศัพทเก่ียวกับชนิด ชีวิตความเปนอยูของ
สัตวตางๆ รวมทั้งลักษณะและ
ความสามารถของสัตวประเภทตางๆ โดย
การฝกสนทนาถาม-ตอบ การพูดหรือเขียน
อธิบายขอมูล จึงนับเปนประโยชนชวยให
เกิดความม่ันใจในการสื่อสารเพิ่มข้ึน 

10 5 

   สอบกลางป - 10 
6 My 

Beloved 
Country 

ต 1.1 ป.5/1, 2, 
4 

ต 1.2 ป.5/1, 4, 
5 

ต 1.3 ป.5/1  
ต 2.2 ป.5/2 
ต 3.1 ป.5/1  
ต 4.1 ป.5/1 

บานเลขที่ และที่อยู รวมทั้งระบุตำแหนง 
สถานที่อยู โดยการวาดแผนผัง และอธิบาย
ขอมูล เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และการอธิบาย
เก่ียวกับขอมูลสวนตัวในชีวิตจริงไดอยาง 
มั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

15 10 

7 Get in 
Touch 

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

      การเรียนรูคำศัพทเก่ียวกับสถานที่ 
ยานพาหนะ และการบอกทิศทางไปยัง
สถานที่ตางๆ และบอกวิธีการไปยังสถานท่ี
นั้นๆจะทำผูเรียนสามารถนำ คำศัพท และ
ประโยคท่ีฝกใชในหองเรียนไปใชใน
ชีวิตประจำวันเก่ียวกับวิธีการเดินทาง หรือ
การบอกทิศทางไดอยางมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งนักเรียนยังไดอาน ฟง หรือดูสื่อการสอน
สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู เพ่ือเปน
การฝกทักษะการฟงอีกดวย 

15 5 

8 Beauty 
and 

Healthy 

ต 1.1 ป.5/1, 2, 
4 

ต 1.2 ป.5/3  
ต 1.3 ป.5/1  

 การใหขอมูลเก่ียวกับอาหาร ตลอดจน
ความรูในคำศัพทเก่ียวกับอาหารท่ีมี
ประโยชน เปนความจำเปนหนึ่งในการ
สื่อสารเบ้ืองตน สำหรับนักเรียนในวัยนี้ 

10 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ต 2.1 ป.5/3  
ต 2.2 ป.5/1 
ต 4.1 ป.5/1 

เพ่ือใหสามารถใชภาษาที่ถูกตองพรอมกับ
นำเสนอเนื้อหาความรูที่ถูกตองดวย 

9 A Party ต 1.1 ป.5/1, 2, 
3, 4 

ต 1.2 ป.5/4  
ต 1.3 ป.5/1 
ต 2.1 ป.5/1, 2  
ต 4.1 ป.5/1 

 การสนทนา อาน และเขียนเก่ียวกับ
เทศกาล วันสำคัญของเจาของภาษาและ
การเชิญไปงานฉลองตางๆ นักเรียนตองมี 
ความรูเรื่องคำศัพทและไวยากรณท่ี
เก่ียวของเพ่ือนำไปสื่อสารไดถูกตองตาม
สถานการณและวัฒนธรรม และสามารถ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางกับ
เทศกาลวันสำคัญของไทยได 

10 5 

10 Food and 
Drinks 

ต 1.1  ป.5/2 
ต 1.2  ป5/1,   

 ป5/5  
ต 1.3  ป.5/1, 

 ป.5/3 
ต 2.2  ป.5/1 
ต 3.1  ป.5/1 
ต 4.1   ป.5/1 

การใชภาษาในการอานออกเสียงประโยค 
ขอความ สะกดคำ พูด เขียน โตตอบ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาหาร และ
เครื่องดื่มการบอกถึงอาหารที่ชอบ และไม
ชอบ รวมถึงการถามวาอาหารชนิดไหนที่
คุณ ชอบเปนการบงบอกถึงความตองการ 
และไมตองการของตนเอง รวมท้ัง การซื้อ
ขายของ ภาษาที่ใชในการถาม-ตอบจำนวน 
สิ่งท่ีนับได และนับไมได บรรจุภัณฑตาง ๆ 
คำบอกลำดับขั้นตอน 
First,Second,…Next,…Then,…Finally,…
etc. เปนความรูสากลที่ควรรูเพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการแสวงหาความรูขั้นสูงตอไป 

10 5 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ16101  ภาษาอังกฤษ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำ ที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความ นิทาน และบทกลอน
สั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยค หรือ ขอความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย
ที่อาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงหรืออาน บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ และเรื่องเลา พูด/
เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาต และใหคำแนะนำ พูด/เขียน
แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ พูด/
เขียนเพื่อขอ และใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ พูด/เขียนใหขอมูล 
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรือ
อาน พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ 
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/
ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมือน /ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับ
คำ ตามโครงสราง ประโยค ของภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงการเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน และสถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสืบคน
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
  โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ เขารวม เปรียบเทียบ 
คนควา ใช บอก เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตาม
ความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื ่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ต 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 ต 1.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ต 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ต 2.2 ป.6/1, ป.6/2 
 ต 3.1 ป.6/1 
 ต 4.1 ป.6/1 
 ต 4.2 ป.6/1 
รวม  20 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
อ16101  ภาษาอังกฤษ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 Myself ต 1.2  ป.6/1 
ต 1.2  ป.6/4 
ต 1.3  ป.6/1,  

ป.6/3 

 การพูด การเขียนขอความ ประโยค 
และบท สนทนา ที่ใชในการสื่อสารอยาง
งาย ๆ การพูด การเขียน คำศัพท สำนวน
ภาษา ขอความ และประโยคที่ใชขอ และ
ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
เรื่องใกลตัว และสิ่งแวดลอมใกลตัว การพูด 
และการเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

20 5 

2 English is 
fun 

ต 1.1  ป.6/2,  
ป.6/4 

 การอานขอความ นิทาน และบทกลอน
สั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน การสรุป
ใจความสำคัญ การตอบคำถามจากประโยค 
บทสนทนา นิทานงาย ๆ และเรื่องเลาที่
อาน หรือฟง และการใชพจนานุกรม 

15 5 

3 Food and 
Drinks 

ต 1.1  ป 6/3  การอธิบายความหมายคำศัพทที่เปน
รูปธรรม นามธรรม ประโยค และขอความ 
สัญลักษณ เครื่องหมาย เก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลา วาง และนันทนาการ 
สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟา
อากาศ และเปนวงคำศัพทสะสมประมาณ 
1,050 – 1,200 

15 10 

4 Languages 
in 

classroom 

ต 1.1 ป 6/1 
ต 1.2 ป 6/2 

 การพูด คำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต 
และคำแนะนำ ที่ม ี2–3 ขั้นตอน รวมทั้ง
การ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง ภาษา 
ทาทาง และคำแนะนำในการเลนเกม การ
วาดภาพ การทำอาหาร เครื่องดื่ม และการ
ประดิษฐ 

10 10 

   สอบกลางป - 10 
5 Daily 

routine 
ต 2.2 ป.6/1  การอธิบายบอกความเหมือน ความ

แตกตาง ระหวางการออกเสียง ประโยค
ชนิดตาง ๆ ของเจาของภาษากับของไทย 

15 10 



40 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

การใชเครื่องมือวรรคตอน และการลำดับ
คำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

6 Culture & 
Festivals 

ต 2.1 ป.6/1-3 
ต 2.2 ป 6/2 

 การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยา
ทาทางอยางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท 
สังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
เชน การขอบคณุ ขอโทษ การใชสีหนา
ทาทาง ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง 
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง
ความรูสึก ชอบ ไมชอบ การกลาวอวยพร 
การแสดง อาการตอบรับหรือปฏิเสธ การ
นำเสนอขอมูล ความสำคัญ และ
เปรียบเทียบ เก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ 
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา เชน วันครสิตมาส วันข้ึนป
ใหม วันวาเลนไทน เครื่องแตงกาย ฤดูกาล 
อาหาร เครื่องดื่ม และการรวมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมต ิ
วันขอบคุณพระเจา วันครสิตมาส วันขึ้นป
ใหม วันวาเลนไทน วันฮาโลวีน เปนตน 

20 10 

7 My School ต 3.1 ป.6/1 
ต 4.1 ป.6/1 

 การคนควา การรวบรวม และการ
นำเสนอ คำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน และการพูดภาษาอังกฤษใน
สถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียน และ
สถานศึกษา 

10 5 

8 Directions ต 1.3 ป 6/2  การเขียน คำ กลุมคำ และประโยคที่มี 
ความหมายสัมพันธกับภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ และตาราง 

15 5 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  เขาใจคำสั่ง และใชคำสั่งในหองเรียน คำขอรอง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม บทอาน บทสนทนา
ดวยภาษางาย ๆ ประโยค นิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ การเลานิทานประกอบทาทาง ใหขอมูล และความ
ตองการเกี่ยวกับตนเองสั้น ๆ เชน การพูดแนะนำตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรูคำศัพทเกี ่ยวกับเทศกาล
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยสนใจเขารวมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรม และแสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ การรองเพลงเพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 
  โดยใชกระบวนการทางภาษา นำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใชเทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน มีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรองที่ฟง 
 2. สามารถอานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยคงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ตามหลักการอาน 
 3. สามารถบอกความหมายของคำ และกลุ มคำที ่ฟงตรงตามความหมาย ตอบคำถามการฟงที ่มี
ภาพประกอบ หรืออานประโยคบทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ 
 4. สามารถพูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำขอรอง
งาย ๆ บอกความตองการและความรูสึกของตนเอง พูดขอ และใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเพ่ือน 
 5. สามารถพูด และทำทาประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 6. สามารถใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 7. สามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ 
รวม  7 ผลการเรียนร ู
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โครงสรางรายวิชา 
อ11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1. Hello 1. นักเรียน
สามารถใชคำ 
ทักทาย คำอำลา 
และทาทาง
ประกอบไดอยาง 
ถูกตอง 

 การทักทาย การแนะนำตนเอง แนะนำ
ผูอื่น กลาวขอบคุณ กลาวคำขอโทษ กลาว
ลา เขียน ประโยคไดถูกตอง 

13 15 

2. Colours 1. นักเรียน
สามารถเขียน 
และอานออกเสียง
คำศัพทที ่
กำหนดใหได 

 อานออกเสียง และเขียนคำศัพท 
เก่ียวกับสีตาง ๆ ไดถูกตอง และเขียน
ประโยคไดถูกตอง 

13 15 

3. Number 1. นักเรียน
เขาใจ และปฏิบัติ
ตามคำสั่งงาย ๆ 

 Number 1-20 อานออกเสียง และ
เขียนคำศัพทไดถูกตอง 

13 15 

   สอบกลางป - 10 
4. People 1. นักเรียน

สามารถใหขอมูล
เก่ียวกับตนเอง 
และขอมูลของ
ผูอื่นได 

 อานออกเสียง และเขียนคำศัพท 
เก่ียวกับ family อาชีพ และเขียนประโยค
ไดถูกตอง 

13 15 

5. My 
school 

1. นักเรียน
สามารถสะกด 
คำศัพทไดถูกตอง 

 อานออกเสียง และเขียนคำศัพท 
เก่ียวกับโรงเรียน การเดินทางมาโรงเรียน
ดวยยานพาหนะตาง ๆ ไดถูกตอง 

14 20 

6. My body 1. นักเรียน
สามารถถาม ตอบ
ประโยคงาย ๆ 

 อานออกเสียง และเขียนคำศัพท 
เก่ียวกับรางกายไดถูกตอง และเขียน
ประโยคไดถูกตอง 

14 20 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 80 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ใชคำสั่งที่ใชในหองเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอานออกเสียง คำ กลุมคำ ประโยค 
ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง คำ ประโยค บทอาน บทสนทนา ประโยคใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง ขอความที่ใชในการ
พูด ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว คำที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
วัฒนธรรมเจาของภาษา แสดงกิริยาการขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง กิจกรรมทางภาษาการรองเพลง 
การใชภาษาในการฟง พูด อานในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การ
สืบคนขอมูล และมีทักษะทางสังคม มีวิถีของระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย ใฝเรียนรูแสดงออกถึงความเปนไทย 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใชเทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน มีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรองที่ฟง 
 2. สามารถอานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยคงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ตามหลักการอาน 
 3. สามารถบอกความหมายของคำ และกลุ มคำที ่ฟงตรงตามความหมาย ตอบคำถามการฟงที ่มี
ภาพประกอบ หรืออานประโยคบทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ 
 4. สามารถพูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำ
ขอรองงาย ๆ บอกความตองการและความรูสึกของตนเอง พูดขอ และใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเพื่อน 
 5. พูด และทำทาประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 6. สามารถใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 7. สามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ 
รวม  7 ผลการเรียนร ู
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
อ12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1. Greeting 1. นักเรียน
สามารถใชคำ
ทักทาย คำอำลา 
และทาทาง
ประกอบไดอยาง 
ถูกตอง 

 อานออกเสียง คำทักทาย แนะนำ
ตนเอง แนะนำผูอื่น การกลาวลา และเขียน
ประโยคไดถูกตอง 

13 15 

2. My 
school 

1. นักเรียน
สามารถเขียน 
และอานออกเสียง
คำศัพทที่
กำหนดใหได 

 อานออกเสียงคำศัพท และเขียน
เก่ียวกับอุปกรณการเรียนไดถูกตอง เขียน
ประโยค ไดถูกตอง 

13 15 

3. My body 1. นักเรียน
เขาใจ และปฏิบัติ
ตามคำสั่งงาย ๆ 

 อานออกเสียงคำศัพท และเขียน
เก่ียวกับสวนประกอบ ตาง ๆ ของรางกาย
ไดถูกตอง 

13 15 

   สอบกลางป - 10 
4. My family 1. นักเรียน

สามารถใหขอมูล
เก่ียวกับตนเอง 
และขอมูลของ
ผูอื่นได 

 อานออกเสียง และเขียนคำศัพท 
เก่ียวกับ family อาชีพ และเขียนประโยค
ได ถูกตอง พูดบทสนทนางาย ๆ สั้น ๆ ได
ถูกตอง 

13 15 

5. Food and 
Drink 

1. นักเรียน
สามารถสะกด 
คำศัพทไดถูกตอง 

 อานออกเสียง และเขียนคำศัพท 
เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่มงาย ๆ อาน และ
เขียนประโยคไดถูกตอง 

14 20 

6. Animal 1. นักเรียน
สามารถถาม ตอบ
ประโยคงาย ๆ 

 อานออกเสียง และเขียนคำศัพท
เก่ียวกับสัตว และสัตวเลี้ยงงาย ๆ ได
ถูกตอง 

14 20 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 70 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะห คำ กลุมคำ ประโยคคาสั่ง คาขอรอง บทพูดเขาจังหวะตามหลักการอาน ภาพ และ
สัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคำ และประโยค ความตองการของตนเองตามแบบที่ฟง นิทาน คำถาม 
ประโยค บทสนทนา ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว หมวดหมูตาม
ประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา คำ กลุมคำ ประโยคของภาษาตางประเทศ 
และของไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ความแตกตาง ของเสียงตัวอักษร คำศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น รวมทั้งสถานการณที่เกิดขึ้นใน หองเรียน และคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว โดยใช
กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอานออกเสียง การ
ระบุตัวอักษร การเขา รวมกิจกรรมทางภาษาเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา 
การใชทักษะชีวิต เทคโนโลยี และมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. สามารถใชคำทักทาย คำอำลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง 
 2. สามารถเขียน และอานออกเสียงคำศัพทที่กำหนดให 
 3. เขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่งงาย 
 4. สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืน 
 5. สามารถสะกดคำศัพทไดถูกตอง 
 6. สามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ 
 7. เขาใจบทสนทนา และบทความสั้น ๆ 
 8. สามารถใช และเขาใจไวยากรณภาษาอังกฤษ 
รวม  8 ผลการเรียนรู 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
อ13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 My 
Classroom 

1. สามารถใช
คำทักทาย คำ
อำลา และใช
ทาทางประกอบ
ไดอยางถูกตอง 

 ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองงาย ๆ 
ระบุตัวอักษร และเสียง อานออกเสียงคำ 
สะกดคำ และอานประโยคงาย ๆ เลือก
ภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ให
ขอมูล เก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว 

10 5 

2 Yes, I can 2. สามารถ
เขียน และอาน
ออกเสียง 
คำศัพทที่
กำหนดให 

 ฟง พูด ในสถานการณท่ีงาย ๆ ตอบ
คำถาม จากการฟงประโยคบทสนทนา 
นิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ 

10 5 

3 It’s 
Lunchtime 

3. เขาใจ และ
ปฏิบัติตามคำสั่ง
งาย 

 ฟง พูด ปฏิบัติ และใชคำสั่ง คำขอรอง
งาย ๆ ตามแบบที่ฟง ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 
บอกคำศัพท และพูดประโยคงาย ๆ 
เก่ียวกับ เรื่องเวลา 

10 5 

4 My Pets 4. สามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และ
ขอมูลของผูอ่ืน 

 อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ 
ประโยค และบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ และ
ประโยคงาย ๆ ระหวางภาษาตางประเทศ 
และภาษาไทย พูดโตตอบ และทำทาทาง 
ประกอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสาร 
ระหวางบุคคล จัดหมวดหมูคำเก่ียวกับ 
สัตวเลี้ยง 

10 15 

   สอบกลางป - 10 
5 Are you 

ok? 
5. สามารถ
สะกดคำศัพทได
ถูกตอง 

 อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ 
ประโยค และบทสนทนา บอกคำศัพท และ
พูดโตตอบเกี่ยวกับความรูสึก ถาม
สารทุกขสุกดิบของเพ่ือนรวมหอง และ
บุคคลอ่ืน ๆ 

10 10 

6 Every Day 6. สามารถถาม
ตอบประโยคงาย 
ๆ 

 เลือกระบุสัญลักษณตรงตาม
ความหมาย ของกลุมคำของประโยคที่ฟง 
บอกชื่อ คำศัพทที่เก่ียวของกับวัน เวลา 
ชีวิต ความเปนอยูของเจาของภาษา และ

10 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

กลุมสาระอ่ืน เขารวมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมไดเหมาะสมกับวัย 

7 After 
School 

7. เขาใจบท
สนทนา และ
บทความสั้น ๆ 

 การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสมาชิกใน
โรงเรียน คำศัพทเก่ียวกับหองตาง ๆ 
คำศัพทเก่ียวกับสิ่งของตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน และพูดแนะนำสมาชิก สื่อสาร
เก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ทำรวมกัน เปน
การใชภาษาจากสื่อใกลตัว ซึ่งจะทำให
ผูเรียนเห็นความสำคัญของการใชภาษา ใน
การสื่อสาร และนำมาใชในชีวิตประจำวัน 
ได 

10 5 

8 Fun and 
Games 

8. สามารถใช 
และเขาใจ
ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ 

 การเรียนรูคำศัพทสำนวนภาษา 
ประโยค เก่ียวกับการกีฬา และนันทนาการ 
ชวยใหจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อาน 
และฟง สนทนา พูด และเขียนโตตอบ
ขอมูล บรรยายสั้น ๆ เก่ียวกับนันทนาการ 
และเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

10 10 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 70 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะห ตัวอักษร และเสียง คำ กลุมคำ ประโยค คำถาม บทสนทนา หลักการอานคำสั่ง คำ
ขอรอง และคำแนะนำ นิทาน ภาพตรงตามความหมาย ความตองการของตนเอง และความชวยเหลือ ใน
สถานการณตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว ความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ ใกลตัว ทาทางประกอบอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคม กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยค และขอความ ของภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย ความเหมือน และความแตกตางระหวางเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย และคำศัพทที่เกี ่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และการสืบคนขอมูล รวบรวมขอมูล ตลอดจน
สถานการณท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน 
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การเขียน การเขารวมกิจกรรมทางภาษา เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปญหา การใชทักษะชีวิต เทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1.  สามารถเขียน และอานออกเสียงคำศัพทที่กำหนดให 
 2.  สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอื่น 
 3.  เขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ 
 4.  สามารถสะกดคำศัพทไดถูกตอง 
 5.  สามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ 
 6.  เขาใจ คำสั่ง คำขอรอง ภาษาทาทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา 
 7.  เขาใจบทสนทนา และบทความสั้น ๆ 
 8.  สามารถใช และเขาใจไวยากรณภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
รวม  8 ผลการเรียนร ู
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
อ14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 New 
Friends 

1. สามารถเขียน 
และอานออกเสียง 
คำศัพทที่
กำหนดให 

 บอกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือน 
คำศัพทสำนวนภาษา ขอความ และ
ประโยคท่ีใชขอ และใหขอมูล 

10 5 

2 What’s 
the 

weather 
like? 

2. สามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และขอมูล 
ของผูอ่ืน 

 ฟง พูด ปฏิบัติ และใชคำสั่ง คำขอรอง 
งาย ๆ ตามแบบที่ฟง พูด ถาม-ตอบ
เก่ียวกับสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้นในแตละวัน 

10 5 

3 In My 
Town 

3.  เขาใจ และ
ปฏิบัติตามคำสั่ง 
งาย ๆ 

 บอกสัญลักษณ เครื่องหมาย ประโยค 
และขอความสั้นที่ฟงหรืออาน ประโยค 
คำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต ขอมูล 
เก่ียวกับตนเอง และบุคคลในครอบครัว 

10 10 

4 Jobs 4. สามารถ
สะกดคำศัพทได
ถูกตอง 

 ใชคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำการเขียน
คำ กลุมคำ ประโยค ขอความสัญลักษณ 
ภาพ เนื้อเรื่องเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ 

10 10 

   สอบกลางป - 10 
5 At School 5. สามารถถาม 

ตอบประโยคงาย 
ๆ 

 บอกคำศัพท ประโยค สัญลักษณ 
เครื่องหมาย และความหมายของคำศัพท ที่
เก่ียวของกับโรงเรียน ตอบคำถามของเรื่อง
คำศัพท บทสนทนา และประโยคท่ีขอ ใช 
และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว 
เพ่ือน และครอบครัว ประโยค และ
ขอความที่ใชในการพูด 

10 10 

6 Time to 
Eat 

6. เขาใจ คำสั่ง 
คำขอรอง ภาษา
ทาทาง และ
คำแนะนำใน
สถานศึกษา 

 บอกคำศัพท กลุมคำ ประโยค พูด
โตตอบ และถามคำถามเกี่ยวกับเวลาในการ
ทำกิจกรรมตาง 

10 5 



50 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

7 At the 
Toy Shop 

7. เขาใจบท
สนทนา และ
บทความสั้น ๆ ได 

 บอกประโยค บทสนทนา หรือนิทาน 
ตอบคำถาม ประโยคถามตอบ คำศัพท 
สำนวน และประโยคท่ีใชขอ และใหขอมูล 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรานคา 

10 5 

8 Going to 
the 

Beach 

8. สามารถใช 
และเขาใจ
ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 

 กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของ 
เจาของภาษา ประวัติวันสำคัญ คำทักทาย 
คำอวยพรตามเทศกาล 

10 10 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 70 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  เขาใจคำสั่ง คำขอรอง รูปประโยค และโครงสรางประโยค คำ กลุมคำ และประโยค การถายโอนเปน
ภาพ สัญลักษณ เรื่องราว บทอาน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา นิทาน บทกลอนสั้น ๆ การใชประโยคเดี ่ยว 
และประโยคผสม อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ บทอานไดถูกตองตามหลักการออกเสียง และการ
ใชถอยคำ น้ำเสียง การพูด เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง และใหคำแนะนำแสดง
ความตองการ แสดงความรูสึก ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณงาย ๆ พูด เขียน เพื่อขอ 
และใหขอมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื ่อน ครอบครัว และเรื ่องใกลตัว ซึ ่งอยู ในทองถิ่นของตน มีทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ (เนนการฟง พูด อาน เขียน) สนุกสนาน และเพลิดเพลินจากกิจกรรมภาษาตางประเทศ เห็น
ประโยชนการเรียนภาษาตางประเทศ ในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีสัมมาคารวะ 
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การเขียน การเขารวมกิจกรรมทางภาษา เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปญหา การใชทักษะชีวิต เทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. นักเรียนเขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำงาย ๆ ตามที่ฟง และอานไดถูกตอง 
 2. นักเรียนรูจักชนิดของคำศัพท รูปประโยค และการลำดับคำ (order) ตามโครงสรางประโยค และ
สามารถนำไปใชพูด หรือเขียนในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณทางภาษา 
 3. นักเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 4. นักเรียนสามารถพูด/อานออกเสียงคำ วลี ประโยค ขอความสั้น ๆ บทสนทนาไดถูกตองตามหลักการ
ออกเสียง 
 5. นักเรียนสามารถพูด/เขียนคำ วลี ประโยคถาม–ตอบ แลกเปลี่ยนขอมูล สื่อสารสรางสัมพันธระหวาง
บุคคล ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักโครงสรางไวยากรณ และโครงสรางของกาล (Tense) 
 6. นักเรียนฟง/อานคำ วลี ขอความสั้น ๆ บทสนทนา แลวสามารถบอกความหมาย สรุปความหมาย และ
ตอบคำถามจากการฟงหรืออานไดถูกตอง 
รวม  6 ผลการเรียนร ู
 
  



52 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
อ15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 Greeting 
and 

leave 
taking 

1. นักเรียนเขาใจ 
และปฏิบัติตามคำสั่ง 
คำขอรอง และ
คำแนะนำงาย ๆ ตามที่
ฟง และอานไดถูกตอง 

 ปฏิบัติตามคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน คำแนะนำในการเลนเกม 
วาดภาพ พูด ขอรอง คำแนะนำ 
ประโยค ขอความ และบทกลอน และ
ใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน 
นิทาน เรื่องสั้น 

10 5 

2 Personal 
Identifica-

tion 

3. นักเรียนสามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และขอมูลของผูอ่ืนได 

 ประโยค และขอความที่ใชในการ
พูดให ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล 
สัตว และเรื่องใกลตัว คำ กลุมคำ ที่มี
ความหมายสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ใกล
ตัว แสดงความเห็น เก่ียวกับเรื่องใกล
ตัว และใชภาษาอังกฤษ ในการสืบคน
ได เขียนเรื่องงายใกลตัว แผนผัง 
แผนภูมิแสดงขอมูล ขอคิดเห็น ใช 
ภาษาอังกฤษในการสืบคน รวบรวม 
คำศัพทจากสื่อ และแหลงเรียนรูตาง ๆ 

10 10 

3 The Great 
Outdoor! 

2. นักเรียนรูจักชนิด
ของ คำศัพท รูป
ประโยค และการลำดับ
คำ(order) ตาม
โครงสราง ประโยค 
และสามารถนำไปใช
พูดหรือเขียนใน 
สถานการณตาง ๆ ได 
ถูกตองตามหลัก 
ไวยากรณทางภาษา 

 การอานออกเสียงคำ สะกดคำ 
อาน กลุมคำ ประโยค ขอความงาย ๆ 
และบท พูดเขาจังหวะถูกตอง ตาม
หลักการอาน และการพูดเพ่ือเขียนให
ขอมูลตนเอง เพื่อน ในการบันทึก
เรื่องราว แสดงความคิดเห็น ในเรื่อง
ตาง ๆ เปนการใชภาษาในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสืบคนขอมูล
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองมี 
ประสิทธิภาพ 

10 10 

4 My 
Friends 

5. นักเรียนสามารถ
พูด/ เขียนคำ วล ี
ประโยค ถาม – ตอบ 
แลกเปลี่ยนขอมูล 
สื่อสาร สรางสัมพันธ

 การเรียนรูประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ของไทย และทองถ่ิน สามารถ
แนะนำ สถานที่ในทองถ่ิน และ
ตางประเทศ สามารถเปรียบเทียบ
ความเหมือน/ แยกแยะ ความ

10 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ระหวางบุคคล ใน
สถานการณ ตาง ๆ ได
ถูกตองตามหลัก
โครงสรางไวยากรณ 
และโครงสรางของกาล 
(Tense) 

แตกตาง และนำมาใชใน 
ชีวิตประจำวันได พูด เขียนขอมูล
เก่ียวกับตนเองใหถูกตอง ตาม
หลักการพูด และการเขียน 

5 Go 
shopping 

4. นักเรียนสามารถ
พูด/ อานออกเสียงคำ 
วลี ประโยค ขอความ
สั้น ๆ บทสนทนาได
ถูกตองตาม หลักการ
ออกเสียง 

 พูดบทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
คำขอรอง คำขออนุญาตงาย ๆ ที่ใชใน
หองเรียน คำศัพท สำนวน และ
ประโยคท่ีใชแสดงความตองการ ขอ
ความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ 
ขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว และประโยคท่ีใชแสดง
ความรูสึกตนเองเก่ียวกับ เรื่องตาง ๆ 
ใกลตัว 

10 10 

   สอบกลางป - 10 
6 Free time 

and 
entertain-

ment 

5. นักเรียนสามารถ
พูด/ เขียนคำ วล ี
ประโยค ถาม – ตอบ 
แลกเปลี่ยน ขอมูล 
สื่อสารสรางสัมพันธ
ระหวางบุคคล ใน
สถานการณตาง ๆ ได
ถูกตองตามหลัก
โครงสรางไวยากรณ 
และโครงสรางของกาล 
(Tense) 

 การฟงเรื่องที่อาน คำ ประโยค 
ขอความ อานออกเสียงตามหลักการ
ออกเสียง บอกใจความสำคัญ ตอบ
คำถาม พูด และเขียนเพ่ือขอ และให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว แสดง 
ความรูสึกของตนเอง เก่ียวกับเรื่อง
ตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ ใช
ภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยง
ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
คนควา รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และ
นำเสนอดวยการ พูด/เขียน เปนการ
ฝกทักษะชีวิต 

10 10 

7 Save the 
world 

6. นักเรียน ฟง/อาน
คำ วล ีขอความสั้น ๆ 
บท สนทนา แลว
สามารถบอก
ความหมาย สรุป
ความหมาย และตอบ 

 คนควา รวบรวม นำเสนอคำศัพท 
เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ สุข
ศึกษา การใชภาษาในการฟง พูด อาน
ในสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน หองเรียน 
ใชภาษาอังกฤษในการสืบคน เรียง

10 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

คำถามจากการฟงหรือ 
อานไดถูกตอง 

คำศัพทตามพจนานุกรม ตามความ
สนใจ 

8 All year 
long 

5. นักเรียนสามารถ
พูด/เขียนคำ วล ี
ประโยคถาม – ตอบ  
แลกเปลี่ยนขอมูล 
สื่อสารสรางสัมพันธ 
ระหวางบุคคล ใน
สถานการณตาง ๆ ได 
ถูกตองตามหลัก
โครงสรางไวยากรณ 
และโครงสรางของกาล 
(Tense) 

 มารยาทสังคม และวัฒนธรรม
เจาของภาษา การขอบคณุ ขอโทษ 
การพูดแนะนำตนเอง การแสดง 
ความรูสึกชอบ ไมชอบ คำศัพท และ
ขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งาน
ฉลอง และชีวิตความเปนอยูเจาของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษา การรอง
เพลง การเลานิทานประกอบทาทาง 
ความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คำ 
กลุมคำ และประโยค ความเหมือน 
และแตกตางระหวาง เทศกาล และ
งานฉลองตามวัฒนธรรม 

10 5 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 80 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะห หลักการอานออกเสียง ขอความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ คำสั่ง คำขอรอง และ
คำแนะนำที่ฟง และอาน ถูกตองความหลักการอาน เลือก และระบุประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตรงตามภาพ
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่อาน การฟงและอานบทสนทนา นิทานงาย ๆ และเรื่องเลา พูด และเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวางบุคคล แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ในสถานการณงาย ๆ ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดลอมใกลตัว แสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับ
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดง ขอมูลตาง ๆ ที่ฟงหรืออาน เปรียบเทียบความ
เหมือน และความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย คนควา รวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด และการเขียน ใช
ภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน และสถานศึกษา รวมถึงในการใชภาษาตางประเทศใน
การสืบคน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก อานออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความสำคัญ ตอบคำถาม 
พูด เขียนโตตอบ บรรยาย สืบคน คนควา รวบรวม เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปญหา การใชทักษะชีวิต เทคโนโลยี และมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถฟง พูด อาน เขียน และบอกความหมายของคำ ประโยค ขอความ บทสนทนา 
 2. นักเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 3. นักเรียนเขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ 
 4. นักเรียนอธิบายประเภทของคำ และนำไปใชในประโยคตาง ๆ  
 5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ และเขาใจโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณ (Tense) 
 6. นักเรียนสามารถเขียนประโยคคำสั่ง คำขอรอง การขออนุญาต ประโยคบอกเลา ประโยคคำถาม ประโยค
ปฏิเสธ 
 7. นักเรียนเขาใจบทสนทนา และบทความสั้น ๆ ได 
 8. นักเรียนสามารถใช และเขาใจไวยากรณภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได 
รวม  8 ผลการเรียนร 
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โครงสรางรายวิชา 
อ16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 Social 
Cultural 
Function 

1. นักเรียน
สามารถฟง พูด 
อาน เขียน และ
บอกความหมาย
ของคำ ประโยค 
ขอความ บท
สนทนา 

 การฟง และการใช โดยการปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และการใช
ภาษาในการสื่อสารในสถานการณงาย ๆ 
ไดอยางถูกตอง คลองแคลว เปนการใช
ภาษาไดถูกตามกาลเทศะ และอยางมี
ประสิทธิภาพ 

10 5 

2 Relation-
ship 

2.  นักเรียน
สามารถให 
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และ
ขอมูลของผูอ่ืน
ได 

 พูดบทสนทนาที่ใชในการทักทาย คำ 
ขอรอง คำขออนุญาตงาย ๆ ที่ใชใน
หองเรียน คำศัพท สำนวน และประโยคที่
ใชแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ
ในสถานการณตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และประโยคท่ีใชแสดง
ความรูสึกตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

10 10 

3 How do 
we go ? 

3.  นักเรียน
เขาใจ และ
ปฏิบัติตามคำสั่ง
งาย ๆ 

 ปฏิบัติตามคำขอรองที่ใชในหองเรียน 
คำแนะนำในการเลนเกม วาดภาพ พูด 
ขอรอง คำแนะนำ ประโยค ขอความ และ
บทกลอนถูกตองตามหลักการอาน และใช 
ภาษาในการฟง พูด อาน เขียน ระบุ 
ประโยค สัญลักษณเครื่องหมาย บทสนทนา 
นิทาน เรื่องสั้น เรื่องเลา 

10 5 

4 Interesting 
Jobs 

4. นักเรียน
อธิบายประเภท
ของคำ และ
นำไปใชใน
ประโยคตาง ๆ 

 ประโยค และขอความที่ใชในการพูด
โตตอบใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง บุคคล สัตว 
และเรื่องใกลตัว คำ กลุมคำ ที่มี 
ความหมายสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว 
แสดงความเห็น เหตุผลเก่ียวกับเรื่องใกล 
ตัว และใชภาษาอังกฤษในการสืบคนได 
เขียนเรื่องงายใกลตัว แผนผัง แผนภูม ิ
แสดงขอมูล ขอคิดเห็น ใชภาษาอังกฤษใน 
การสืบคน รวบรวมคำศัพทจากสื่อ และ
แหลงเรียนรูตาง ๆ 

10 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   สอบกลางป - 10 
5 What do 

we eat! 
5. นักเรียน
สามารถ ถาม-
ตอบประโยคงาย 
ๆ และเขาใจ
โครงสราง
ประโยคตาม 
หลักไวยากรณ 
(Tense) 

 การเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร ผัก 
ผลไม เครื่องดื่ม การประกอบอาหาร 
อาหารที่มีประโยชน และคุณคาตอรางกาย 
เปนการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งที่ใกลตัว ผูเรียน
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน ขั้นตอน 
การทำอาหารในทองถิ่น โดยใชคำ และ
ประโยคงาย ๆ ได 

10 10 

6 Cultures in 
my 

community 

6. นักเรียน
สามารถเขียน
ประโยคคำสั่ง 
คำขอรอง การ
ขออนุญาต 
ประโยคบอกเลา 
ประโยคคำถาม 
ประโยคปฏิเสธ 

 การเรียนรูประเพณีวัฒนธรรม ชีวิต
ความเปนอยูของไทย และตางประเทศ 
สามารถเปรียบเทียบ ความเหมือน ความ
แตกตาง และนำมาใชในชีวิตประจำวันได
อยางเหมาะสม และการรวมกิจกรรม
ประเพณีในทองถิ่น 

10 5 

7 Fun with 
the 

weather 

7. นักเรียน
เขาใจบทสนทนา 
และบทความ 
สั้น ๆ ได 

 ใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน ระบ ุ
ประโยค สัญลักษณ เครื่องหมาย บท
สนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องเลา รวมถึง 
การคนควารวบรวมคำศัพทเก่ียวกับ 
ภูมิอากาศ การนำเสนอขอมูลเก่ียวกับ 
ภูมิอากาศท้ังใน และตางประเทศ 

10 5 

8 Beautiful 
and 

Healthy 

8. นักเรียน
สามารถใช และ
เขาใจไวยากรณ 
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานได 

 คนควารวบรวม นำเสนอคำศัพท
เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ สุขศึกษา 
การใชภาษาในการฟง พูด อาน ใน
สถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียน ใช
ภาษาอังกฤษในการสืบคนจากแหลงเรียนรู 
เรียงคำศัพทตามพจนานุกรม ตามความ
สนใจ 

10 10 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดป 80 100 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 
  สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื ่อการเรียนรูมี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถ่ิน 
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน   
  การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียน และผูสอนสามารถจัดทำ และพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยาง 
มีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรู ที่สามารถสงเสริม และสื่อสาร 
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง 
แทจริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีหนาที ่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร 
ดำเนินการดังนี้   
  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย การเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควา และการแลกเปลี่ยน ประสบการณการ
เรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก  
  2. จัดทำ และจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง 
จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู  
  3. เลือก และใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง กับวิธีการ 
เรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ   
  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  
  6. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ และการใชสื่อ การ
เรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ  
  ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพ สื่อการเรียนรูที่ใชใน สถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตอง และทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนำเสนอ ที่เขาใจงาย และนาสนใจ   
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    - การศึกษาคนควาทางภาษาตางประเทศ 
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   1.2.2 แฟมสะสมงานภาษาตางประเทศ 
   1.2.3 โครงงานภาษาตางประเทศ 
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และ
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
  1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาตางประเทศ 
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง

เปรียบเทียบ 
3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูกผิด
ของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองข้ันตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธทีำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธทีำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธทีำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธทีำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธทีำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธทีำไมถูกตอง 

 

 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
4 

(ดีมาก) 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

2 
(พอใช) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 
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   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางภาษาตางประเทศ 
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางภาษาตางประเทศดานทฤษฎี เปน 4 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 

    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางภาษาตางประเทศที่มีผลงานเปน
สิ่งประดิษฐ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียด
ของชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย 
ประหยัด แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวนใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 

 
   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิก
ไมชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปล
ความ และประเมินผล
 3.5  การลง
ขอสรุป 
4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอ
ไดสมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

 
  2.2  แฟมสะสมงานภาษาตางประเทศ 
   การประเมินผลแฟมสะสมงานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณา
การหรือเชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการ
ระหวางขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศกึษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 
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  2.3 โครงงานภาษาตางประเทศ 
   การประเมินผลโครงงานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ไมเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 
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  2.4  ทักษะกระบวนการทางภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ)และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
   - การประเมินทักษะกระบวนการทางภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)กำหนดเกณฑการ
ประเมิน  ดังนี้ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
1. การแกปญหา  3(ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตอง

ปรับปรุง) 

- ใชยุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จอยางมี ประสิทธิภาพ และ
อธิบายข้ันตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มียุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จ แตไมสามารถอธิบาย
ขั้นตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวนแต
แกปญหาไมสำเร็จ 

2. การใหเหตุผล  3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อยางสมเหตุสมผล  
- มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจแตอาจไมสมเหตุสมผลบางกรณ ี 
- มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไมบรรลุ
การอางอิง 

3. การสื่อสาร
ความหมาย ทาง
ภาษาตางประเทศ 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่ถูกตอง นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูม ิหรือ
ตารางแสดงขอมูล ประกอบตามลำดับขั้นตอนชัดเจน และมี
รายละเอียดสมบูรณ  
- ใชภาษา และสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตาราง
แสดงขอมูลประกอบ ตามลำดับขั้นตอนไดชัดเจนบางสวน แตขาด
รายละเอียดที่สมบูรณ  
- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมอยางงาย ๆ ไมไดใชกราฟ แผนภูมิ หรือตาราง 
และการนำเสนอขอมูลไมชัดเจน 

4. การเชื่อมโยง
ความรู   ตาง ๆ  

3 (ดี) 
 
 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- นำความรู หลักการ และวิธีการทางภาษาตางประเทศในการ
เชื่อมโยงกับสาระภาษาตางประเทศหรือสาระอ่ืนในชีวิตประจำวัน 
เพ่ือชวยในการแกปญหา หรือ ประยุกตใชไดอยางสอดคลอง และ
เหมาะสม  
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางภาษาตางประเทศในการ
เชื่อมโยงกับสาระไดบางสวน  
- นำความรู หลักการ และวิธีการทางภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)ไปเชื่อมโยงไมเหมาะสม 
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   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 
3-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
 
   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 
(3) 

ดีเยี่ยม 
 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ 
คือ ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวา
ระดับ 2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณา
จาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 
  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื ่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเข ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางเกณฑการประเมินทักษะตาง ๆ 
 

เกณฑการประเมินการนำเสนอผลงาน  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

การเรียบเรียง  ผูนำเสนอ
นำเสนอขอมูล
ตามลำดับ 
ตอเนื่องและ 
นาสนใจ ทำให
ผูฟงติดตามได
งาย 

 ผูนำเสนอ
นำเสนอขอมูล
ตามลำดับ 
ตอเนื่อง ทำให
ผูฟงติดตามได
งาย 

 ผูฟง
ติดตามการ
นำเสนอไดยาก 
เพราะผู
นำเสนอขาม
ไปขามมา 

 ผูฟงไม
อาจเขาใจ การ 
นำเสนอเพราะ 
ไมมีการลำดับ
ขอมูล 

3 12 

ความรูเนื้อหา ผูนำเสนอ
แสดงออก วามี
ความรูเต็ม
เปยม (มากเกิน
ตองการ)  โดย
การตอบคำถาม
พรอมกับ
อธิบาย และ
ขยายความ
เพ่ิมเติม 

 ผูนำเสนอ
สบายใจ ใน
การตอบ ทุก
คำถามที่ตน
พรอมจะตอบ
แตไมสามารถ
ขยายความตอ
ได 

 ผูนำเสนอ
มั่นใจวา มี
ขอมูลเพียงพอ 
และตอบได
เฉพาะคำถาม
ทั่ว ๆ ไป
เทานั้น 

 ผูนำเสนอ 
ไมมีขอมูล
เพียงพอ และ
ไมสามารถ
ตอบคำถาม
เก่ียวกับเรื่องที่
นำเสนอได 

2 8 

สื่อประกอบ  ผูนำเสนอ
ใชสื่อ ประกอบ
ซึ่งอธิบายเสริม
เนื้อความ และ
การนำเสนอ 

 ผูนำเสนอ
ใชสื่อประกอบ
ที่เชื่อมโยงกับ
เนื้อความ และ
การนำเสนอ 

 ผูนำเสนอ
ใชสื่อประกอบ
บางครั้ง บาง
คราว แตไม
คอยสอดคลอง
กับเนื้อความ 
และการ
นำเสนอ 

 ผูนำเสนอ
ใชสื่อประกอบ
เกินจำเปน
หรือไมใชเลย 

1 4 

การสบตา  ผูนำเสนอ
สบตาผูฟง
ตลอดเวลา นาน 

 ผูนำเสนอ
สบตาผูฟง
เกือบ

 ผูนำเสนอ
สบตาผูฟงเปน
บางครั้ง บาง

 ผูนำเสนอ
กมหนากมตา
อานรายงาน 

1 4 



74 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ๆ ครั้งจึงกมดู
โนต 

ตลอดเวลา แต
กมลงดโูนต
บอย ๆ  

คราว แตก็ยัง 
กมหนากมตา
อานรายงาน 

โดยไมสบตา
ผูฟง  

ความชัดเจน 
ในการพูด 

 ผูนำเสนอ
ใชเสียงพูด
ชัดเจน และ
ออกเสียงคำ
ถูกตอง ทำให
ผูฟงทั้งหมดได
ยินการ 
นำเสนอ 

 ผูนำเสนอ 
พูดชัดเจน 
และออกเสียง
คำสวนใหญ 
ถูกตอง ทำให
ผูฟงสวนใหญ
ไดยินการ
นำเสนอ 

 ผูนำเสนอ
พูดคอย และ
ออกเสียงคำ 
ไมถูกตอง จน
ผูฟงไดยินการ
นำเสนอไม
ชัดเจน 

 ผูนำเสนอ
พูดพึมพำ ออก
เสียงคำไม
ถูกตอง และ
พูดคอยเกินไป
จนผูฟงที่อยู
หลังหองไมได
ยิน 

3 12 

รวม 10 40 

 
 เกณฑการประเมิน 
  35 – 40  คะแนน   ดีมาก  
  28 – 34  คะแนน   ด ี 
  20 – 27  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา ๒๐  คะแนน   ควรปรับปรุง 



75 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการจัดทำโปสเตอร/โบรชัวร/แผนภาพ  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

เนื้อหา  เนื้อหาที่
เขียนม ีความ
ถูกตอง และ
ครอบคลุมอยาง 
สมบูรณ 

 เนื้อหาที่
เขียนมีความ
ถูกตอง และ
ครอบคลุม
เนื้อหา เปน
สวนใหญ 

 เนื้อหาที่
เขียนมีขอ ผิด
บาง และไม
ครอบคลุม 

 เนื้อหาที่
เขียนมีขอผิด
มาก และให 
ขอมูลนอย 

2  8 

คำศัพทสำนวน 
และโครงสราง

ภาษา 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสรางภาษา 
ถูกตอง
เหมาะสม และ
หลากหลาย 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสราง 
ภาษาถูกตอง 
และมีขอผิด
นอย 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสราง 
ภาษาแบบงาย 
ๆ และมีขอผิด
บาง 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสราง 
ภาษาแบบงาย 
ๆ และมีขอผิด
มาก 

2  8 

องคประกอบ
ของชิ้นงาน (เชน
ภาพประกอบ 
การตกแตง 

ฯลฯ) 

 องค 
ประกอบของ
งาน แสดงให
เห็นความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
นาสนใจมาก 

 องค 
ประกอบของ
งาน มีความ
นาสนใจ ใน
ระดับธรรมดา 

 องค 
ประกอบของ
งานไมนาสนใจ 
เทาที่ควร 

 องค 
ประกอบของ
งานไมนาสนใจ 

1  4 

รวม 5  20 

 
 เกณฑการประเมิน  
  16 – 20  คะแนน   ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  10 – 12  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



76 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการพูดสื่อสารตัวตอตัว  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

เนื้อหา  ผูพูดใช
โครงสรางภาษา 
และคำศัพท  ที่
สอดคลองกับ 
วัตถุประสงคใน
การ สื่อสาร
อยางสม่ำเสมอ 

 ผูพูดใช
โครงสราง
ภาษา และ
คำศัพทที่
สอดคลองกับ 
วัตถุประสงค
ในการสื่อสาร
เกือบทุกครั้ง 

 ผูพูดใช
โครงสราง 
ภาษา และ
คำศัพทที ่
สอดคลองกับ 
วัตถุประสงค
ในการสื่อสาร
เปนบางครั้ง 

 ผูพูดใช
โครงสราง 
ภาษา และ
คำศัพทที ่
สอดคลองกับ 
วัตถุประสงค
ในการ สื่อสาร
นอยมาก 

2  8 

ความเขาใจ
คำพูดของคู

สนทนา 

 ผูพูดเขาใจ
คำพูดของคู
สนทนาทั้งหมด 

 ผูพูดเขาใจ
คำพูดของคู
สนทนาเกือบ 
ทั้งหมด 

 ผูพูดเขาใจ
คำพูดบางสวน
ของคู สนทนา 

 ผูพูดเขาใจ
คำพูดของคู
สนทนาได 
นอยมาก 

2  8 

ความสามารถใน
การทำใหคู

สนทนาเขาใจ 

 ผูพูด พูด
สื่อสารใหคู 
สนทนาเขาใจได 
ทั้งหมด 

 ผูพูด พูด
สื่อสารใหคู
สนทนาเขาใจ
ไดเกือบ
ทั้งหมด 

 ผูพูด พูด
สื่อสารใหคู 
สนทนาเขาใจ
ไดนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง 

 ผูพูด พูด
สื่อสารใหคู 
สนทนาเขาใจ
ไดเล็กนอย 

2  8 

ความถูกตองของ
ภาษาที่ใช 

 ผูพูดใช
คำศัพท และ
โครงสรางภาษา
ถูกตองท้ังหมด 

 ผูพูดใช
คำศัพท และ
โครงสราง
ภาษา ถูกตอง
เกือบท้ังหมด 

 ผูพูดมี
ปญหา 
บางครั้ง ใน
การใชคำศัพท 
และโครงสราง
ภาษา 

 ผูพูดใช
คำศัพท และ
โครงสราง
ภาษาผิดพลาด
หลายครั้ง 

2  8 

ความคลองแคลว  ผูพูด พูด
ชัดเจน ไมลังเล
ในการออกเสียง 
และใช  

 ผูพูด ลังเล
อยูบาง และมี
ปญหาในการ 
ออกเสียง 
และ/ หรือการ

 ผูพูดลังเล 
และมีปญหาใน
การออกเสียง 
และ/ หรือการ 
ใชเสียงสูง-ต่ำ 
บางครั้ง 

 ผูพูดลังเล
บอยมาก และ
มีปญหาในการ 
ออกเสียง 
และ/ หรือการ

1  4 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

เสียงสูง-ต่ำ 
เปนไปตาม
ธรรมชาติ 

ใชเสียงสูง ต่ำ
เล็กนอย 

ใชเสียงสูง ต่ำ
มาก 

การแสดงทาทาง 
/น้ำเสียง

ประกอบการพูด 

 ผูพูดแสดง
ความมั่นใจใน
ตนเอง 
ตลอดเวลา ใช 
ภาษาทาทาง 
สบตา กับผูฟง 
และใช เสียง
แสดงความรูสึก  
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

 ผูพูดแสดง
ความมั่นใจใน
ตนเอง ใช 
ภาษาทาทาง 
สบตากับผูฟง 
และใชเสียง
แสดง 
ความรูสึก
เกือบ
ตลอดเวลา 

 ผูพูดแสดง
ความมั่นใจใน
ตนเอง ใช 
ภาษาทาทาง 
สบตากับผูฟง 
และใช เสียง
แสดง 
ความรูสึกเปน 
บางครั้ง 

 ผูพูดไม
คอยมีความ 
มั่นใจใน 
ตนเอง ไมใช
ภาษาทาทาง 
ไมสบตากับ 
ผูฟง และไมใช
เสียงแสดง
ความรูสึก  

1  4 

รวม 10  40 

 
 เกณฑการประเมิน 
  35 – 40  คะแนน   ดีมาก  
  28 – 34  คะแนน   ด ี 
  20 – 27  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 20  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



78 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการพูด  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความถูกตอง 
ดานเนื้อหา 

 สื่อสารได
ตรงประเด็น
เนื้อหาถูกตอง
ตามหัวขอท่ี
กำหนด ออก
เสียงถูกตอง ใช
คำศัพท สำนวน 
และโครงสราง 
ภาษาถูกตอง 

 สื่อสารได 
ตรงประเด็น 
เนื้อหา ถูกตอง
เปน สวนใหญ 
ออกเสียงได 
ถูกตอง 

 สื่อสารได
ตรงประเด็น
เปนบางสวน
เนื้อหา และ
การออกเสียง
ถูกตองเปน 
บางสวน 

 สื่อสารได 
เนื้อหานอย 
ออกเสียงไม
ถูกตองเปน
สวนใหญ 

3  12 

ความสามารถ 
ในการพูด 

 พูดได
คลองแคลว พูด
เปนธรรมชาต ิ
ประสานสายตา 
กับผูฟง มีการ 
แสดงออกทางสี 
หนา และ
ทาทางอยาง
เหมาะสม 

 พูดได 
คลองแคลว 
พูดเปน
ธรรมชาติ 
ประสาน
สายตากับผูฟง 
มีการ
แสดงออกทาง
สีหนา และ
ทาทางบาง
เล็กนอย 

 พูดได 
คลองแคลวแต 
ไมเปน 
ธรรมชาติ 
ประสาน
สายตา กับ
ผูฟงนอย 

 พูดเหมือน 
ทองจำ มีการ 
ประสาน
สายตากับผูฟง
บางเปนระยะ 

2  8 

รวม 5  20 

 
 เกณฑการประเมิน  
  16 – 20  คะแนน   ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  10 – 12  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



79 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนบทสนทนา  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

การใชภาษา  ใชคำศัพท 
สำนวน และ
เครื่องหมายได 
ถูกตอง และ
เหมาะสมกับ 
เหตุการณ ใน 
บทสนทนา 

 ใชคำศัพท 
สำนวน และ
เครื่องหมาย 
ไดถูกตอง และ
เหมาะสมกับ 
เหตุการณใน 
บทสนทนาเปน 
สวนใหญ 

 ใชคำศัพท
ผิดความหมาย
บาง เปนบาง
คำ ใชสำนวน
ผิดบางแหง 

 ใชคำศัพท 
และสำนวนผิด
หลายแหง 

2  8 

เนื้อหา  เนื้อหา 
สอดคลองตรง 
ตาม
สถานการณ มี 
ลำดับเนื้อเรื่อง 
ตอเนื่องถูกตอง 

 เนื้อหา 
สอดคลองตรง 
ตาม
สถานการณ มี
ลำดับเนื้อเรื่อง 
ถูกตองเปน
สวน ใหญ 

 เนื้อหา
ตรงตาม 
สถานการณ 
ลำดับเนื้อเรื่อง 
คอนขางสับสน 

 เนื้อหาไม 
สอดคลองกับ 
สถานการณ 
ลำดับเนื้อเรื่อง 
สับสน 

2  8 

การสื่อสาร  สื่อสารได
เขาใจ ชัดเจน 
ตรงประเด็น 

 สื่อสาร
เปนที่ เขาใจ
เปนสวนใหญ 

 สื่อสาร
เปนที่เขาใจ
พอสมควร 

 สื่อสาร
เปนที่เขาใจได
นอย  

2  8 

รวม 6  24 

 
 เกณฑการประเมิน  
  20 – 24  คะแนน   ดีมาก  
  16 – 19  คะแนน   ด ี 
  12 – 15  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 12  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



80 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินความสามารถในการสนทนา  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

การออกเสียง  ออกเสียง
ถูกตอง ตาม
หลักการออก 
เสียง มีเสียง 
เนนหนักในคำ/ 
ประโยคอยาง 
สมบูรณ 

 ออกเสียง
ถูกตองตาม
หลักการออก
เสียงเปนสวน 
ใหญ 

 ออกเสียง
ถูกตอง เปน
บางสวน แต
พอเขาใจ 

 ออกเสียง
ไมถูกตองทำ
ใหไมเขาใจ  

1  4 

คำศัพท สำนวน 
และโครงสราง

ภาษา 

 ใชคำศัพท 
สำนวน และ
โครงสราง 
ภาษาถูกตอง 
และเหมาะสม 

 ใชคำศัพท 
สำนวน และ
โครงสราง 
ประโยค
ถูกตอง เปน
สวนใหญ แต
ไมหลากหลาย 

 ใชคำศัพท 
สำนวน และ
โครงสราง 
ประโยคแบบ
งาย ๆ และมี
ขอผิดบาง 

 ใชคำศัพท 
สำนวน และ
โครงสราง 
ประโยคแบบ
งาย ๆ และมี
ขอผิดมาก 

3  12 

เนื้อหา  เนื้อหา
ถูกตอง มี 
รายละเอียด 
ครบถวน
สมบูรณ 

 เนื้อหา
ถูกตองเปน 
สวนใหญ 

 เนื้อหา
ถูกตองเปน 
บางสวน 

 เนื้อหาไม
ถูกตอง หรือมี
ขอผิดมาก 

3  12 

ความคลองแคลว  พูดไดอยาง
เปนธรรมชาต ิ
คลองแคลว 
สื่อสารได
ชัดเจน 

 พูดติดขัด
บางครั้ง แตยัง
สามารถ 
สื่อสารได
ชัดเจน 

 พูดคลาย
แบบทองจำ 
พอสื่อสาร ได
บาง 

 พูดเปน
แบบทองจำ  
ตะกุกตะกัก 
สื่อสารไดนอย
มาก หรือไมได
เลย 

2  8 

การแสดงทาทาง
น้ำเสียงประกอบ 

การ พูด 

 แสดง
ทาทาง และพูด
ดวยน้ำเสียงที ่
เหมาะสมกับ 

 แสดง
ทาทาง และ
พูดดวย
น้ำเสียงที ่

 พูดโดยไม
แสดง ทาทาง
ประกอบ 
น้ำเสียงคลาย

 พูดโดยไม
แสดงทาทาง
ประกอบ 
น้ำเสียงเปน

1  4 



81 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

บทบาท และ
สถานการณดี
มาก 

เหมาะสมกับ 
บทบาท และ
สถานการณใน 
ระดับดี 

การอานหรือ
การทองจำ 

การพูดแบบ
ทองจำ 

รวม 10  40 

 
 เกณฑการประเมิน  
  35 – 40  คะแนน   ดีมาก  
  28 – 34  คะแนน   ด ี 
  20 – 27  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 20  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



82 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการเขียนจดหมายสวนตัว/อีเมล  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

รูปแบบ  สอดคลอง
กับรูปแบบของ
การ เขียน
จดหมาย/ อีเมล
สวนตัวทั้งหมด 

 สอดคลอง
กับรูปแบบของ
การเขียน
จดหมาย/ 
อีเมลสวนตัว
เกือบท้ังหมด 

 สอดคลอง
กับ รูปแบบ
ของการเขียน
จดหมาย/ 
อีเมลสวนตัว
หลายสวน 

 สอดคลอง
นอยกวา รอย
ละ ๗๕ ของ 
รูปแบบของ
การเขียน
จดหมาย/ 
อีเมลสวนตัว 

1  4 

การข้ึนตน และ
ลงทาย 

 ไมมี
ขอผิดพลาดเลย 
ในการใชอักษร
ตัวใหญ และ
เครื่องหมาย 
วรรคตอนในคำ 
ขึ้นตน และลง
ทาย 

 มี
ขอผิดพลาด 
1-2 แหงใน
การใชอักษร 
ตัวใหญ และ
เครื่องหมาย
วรรค ตอนใน
คำขึ้นตน และ
ลงทาย 

 มี
ขอผิดพลาด 3 
แหงหรือ
มากกวาใน 
การใชอักษร
ตัวใหญ และ
เครื่องหมาย 
วรรคตอนใน
คำขึ้นตน และ
ลงทาย 

 ไมมีคำ
ขึ้นตน และ/ 
หรือลงทาย 

1  4 

ไวยากรณ และ
การสะกดคำ 

 ไมมี
ขอผิดพลาด 
ทางไวยากรณ 
และ/หรือการ
สะกดคำ 

 มี
ขอผิดพลาด
ทางไวยากรณ 
และ/หรือการ
สะกดคำ 1-2 
แหง 

 มี
ขอผิดพลาด
ทางไวยากรณ 
และ/หรือการ
สะกดคำ 3-4 
แหง 

 มี
ขอผิดพลาด
ทาง ไวยากรณ 
และ/ หรือการ
สะกดคำ 
มากกวา 4 
แหง 

2  8 

การใชอักษรตัว 
ใหญ และ

เครื่องหมาย
วรรคตอน 

 ไมมี
ขอผิดพลาดใน 
การใชอักษรตัว
ใหญ และ
เครื่องหมาย 
วรรคตอน 

 มี
ขอผิดพลาดใน 
การใชอักษร
ตัวใหญ และ
เครื่องหมาย 

 มี
ขอผิดพลาดใน 
การใชอักษร
ตัวใหญ และ
เครื่องหมาย 

 มี
ขอผิดพลาดใน 
การใชอักษร
ตัวใหญ และ
เครื่องหมาย 
วรรคตอน

1  4 



83 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

วรรคตอน 1 - 
2 แหง 

วรรคตอน 3 – 
4  แหง 

มากกวา  4 
แหง 

ความถูกตองของ
เนื้อหา 

 มี
ขอเท็จจริงที ่
ถูกตองเก่ียวกับ 
หัวขอเรื่องที่
เขียน อยางนอย 
5 ขอ 

 มี
ขอเท็จจริงที ่
ถูกตอง
เก่ียวกับหัวขอ
เรื่องที่เขียน  
3 – 4 ขอ 

 มี
ขอเท็จจริงที ่
ถูกตอง
เก่ียวกับหัวขอ
เรื่องที่เขียน  
1 – 2 ขอ 

 ไมมี
ขอเท็จจริงที ่
ถูกตอง
เก่ียวกับหัวขอ
เรื่องที่เขียน 
เลย 

2  8 

รวม 7  28 

 
 เกณฑการประเมิน  
  25 – 28  คะแนน   ดีมาก  
  20 – 24  คะแนน   ด ี 
  15 – 19  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 14  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



84 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินงานเขียน  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

เนื้อหา  เขียน
ถูกตอง 
ครอบคลุม
เนื้อหาอยาง
สมบูรณ 

 เขียน
ถูกตอง 
ครอบคลุม
เนื้อหาเปน
สวนใหญ 

 เขียนผิด
บาง และไม
ครอบคลุม 
เนื้อหา 

 เขียนผิด
มาก และให
ขอมูลนอย  

2  8 

คำศัพทสำนวน 
และโครงสราง

ภาษา 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสรางภาษา 
ถูกตอง 
เหมาะสม และ
หลากหลาย 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสราง 
ภาษาถูกตอง 
เหมาะสม 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสราง
ภาษาแบบงาย 
ๆ และมีขอผิด
บาง 

 ใชคำศัพท
สำนวน และ
โครงสราง 
ภาษาแบบงาย 
ๆ และมีขอผิด
มาก 

2  8 

องคประกอบ
ของงานเขียน 

 องค 
ประกอบของ 
งานเขียนแสดง
ใหเห็นความคิด
ริเริ่ม 
สรางสรรค มี 
ความสัมพันธ 
ตอเนื่อง
นาสนใจมาก 

 องค 
ประกอบของ 
งานเขียนม ี
ความสัมพันธ 
ตอเนื่อง
นาสนใจ 

 องค 
ประกอบของ 
งานเขียน
นาสนใจ แต
ขาด 
ความสัมพันธ 
ตอเนื่อง 

 องค 
ประกอบของ 
งานเขียนไม 
นาสนใจ 

1  4 

รวม 5  20 

 
 เกณฑการประเมิน  
  16 – 20  คะแนน   ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  10 – 12  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



85 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการฟง  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความเขาใจ  สามารถ
ตอบคำถาม
หลังจากที่ฟงได
ทั้งหมด 

 สามารถ
ตอบคำถาม
หลังจากที่ฟง
ไดเปนสวน 
ใหญ 

 สามารถ
ตอบคำถาม
หลังจากที่ฟง
ไดเล็กนอย 

 ตอบ
คำถาม
หลังจากที่ฟง
ไดนอยมาก 

1  4 

การจับใจความ
สำคัญ 

 จับใจความ
สำคัญ ของ
เนื้อหาได 
ทั้งหมด 

 จับ
ใจความสำคัญ 
ของเนื้อหาได 
เกือบท้ังหมด 

 จับ
ใจความสำคัญ 
ของเนื้อหาได 
เล็กนอย 

 จับ
ใจความสำคัญ 
ของเนื้อหาได
นอย มาก 

2  8 

การรูความหมาย
คำศัพท 

 รู
ความหมาย 
คำศัพททั้งหมด 

 รู
ความหมาย 
คำศัพทโดย
สวนใหญ และ
ชัดเจน 

 รู
ความหมาย 
คำศัพท
เล็กนอย และ
ไมชัดเจน 

 แทบไมรู 
ความหมาย 
คำศัพทเลย 

1  4 

การปฏิบัติตาม 
คำสั่ง 

 ปฏิบัติตาม
คำสั่ง ไดถูกตอง 
และคลองแคลว 

 ปฏิบัติ
ตามคำสั่ง ได
ถูกตอง แต 
คอนขางชา 

 ปฏิบัติ
ตามคำสั่ง ได
ไมคอยถูกตอง 
และคอนขาง
ชา 

 ปฏิบัติ
ตามคำสั่ง ได
ถูกตองนอย 
มาก 

1  4 

รวม 5  20 

 
 เกณฑการประเมิน  
  16 – 20  คะแนน   ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  10 – 12  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง 

  



86 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการอาน  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความเขาใจ  ตอบคำถาม 
หลังจากที่อาน
ได ทั้งหมด 

 ตอบ
คำถาม
หลังจากที่อาน
ไดเกือบ
ทั้งหมด 

 ตอบ
คำถาม 
หลังจากที่อาน
ไดเล็กนอย 

 ตอบ
คำถาม 
หลังจากที่อาน
ได นอยมาก 

2  8 

การจับใจความ 
สำคัญ 

 จับใจความ
สำคัญ ของ
เนื้อหาได 
ทั้งหมด 

 จับ
ใจความสำคัญ 
ของเนื้อหาได 
เกือบท้ังหมด 

 จับ
ใจความสำคัญ 
ของเนื้อหาได 
เล็กนอย 

 จับ
ใจความสำคัญ 
ของเนื้อหาได
นอย มาก 

2  8 

การรูความหมาย
คำศัพท 

 เมื่ออานพบ  
คำศัพทใหม 
สามารถเดา 
ความหมาย 
คำศัพทจาก
บริบท ได
ทั้งหมด 

 เมื่ออาน
พบ คำศัพท
ใหม สามารถ
เดาความหมาย 
คำศัพท จาก
บริบท ไดเกือบ
ทั้งหมด 

 เมื่ออาน
พบคำศัพท
ใหม สามารถ
เดาความหมาย 
คำศัพทจาก
บริบท ได
เล็กนอย 

 เมื่ออาน
พบคำศัพท
ใหม สามารถ
เดาความหมาย 
คำศัพทจาก
บริบท ไดนอย
มาก 

1  4 

รวม 5  20 

 
 เกณฑการประเมิน  
  16 – 20  คะแนน   ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  10 – 12  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง 



87 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการทำงานกลุม  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความรวมมือ  สมาชิกใน
กลุม ทุกคน
รวมมือกัน
ทำงาน มีการ 
ประสานงานที่ 
ด ี

 สมาชิกใน
กลุมทุกคน
รวมมือกัน 
ทำงาน สวน
ใหญมีการ
ประสานงานที่
ด ี

 สมาชิกใน
กลุมทุก 
คนทำงานที ่
ไดรับ
มอบหมายแต
ยังขาดการ
ประสานงาน 
ในกลุม 

 สมาชิก
บางคน ไม
ทำงานกลุม 
ขาดการ
ประสานงาน 

1  4 

ขั้นตอนการ
ทำงาน 

 มีการ
กำหนดข้ันตอน
การทำงานที่
ชัดเจน ตั้งแต
เริ่มทำงาน 
จนกระทั่ง 
ผลงานเสร็จ 
สมบูรณ 

 มีการ
กำหนด 
ขั้นตอนการ 
ทำงาน
คอนขาง 
ชัดเจน ตั้งแต
เริ่ม การ
ทำงาน 
จนกระทั่ง
ผลงาน เสร็จ
สมบูรณ 

 มีการ
กำหนด
ขั้นตอน การ
ทำงานแต 
ความสำเร็จ
ของงานยังไม
คอยสมบูรณ 

 มีการ
กำหนด
ขั้นตอนการ
ทำงานไม 
ชัดเจน ทำ
ใหผลงานไม 
สมบูรณ 

2  8 

การแสดงความ
คิดเห็น 

 สมาชิกทุก
คน รวมแสดง
ความคิดเห็น 

 สมาชิก
สวนใหญ รวม
แสดงความ
คิดเห็น 

 สมาชิก
มากกวาครึ่ง 
รวมแสดง
ความคิดเห็น 

 สมาชิก
ไมให ความ
รวมมือใน การ
แสดงความ 
คิดเห็น 

1  4 

ความรับผิดชอบ  สมาชิกทุก
คนทำงานที่
ไดรับมอบหมาย
จนงานเสร็จสิ้น
สมบูรณ 
ทันเวลา 

 สมาชิก
สวนใหญ 
ทำงานที่ไดรับ 
มอบหมายจน
งาน เสร็จสิ้น

 สมาชิก
บางคนเลี่ยง 
งาน ไมทำ
หนาที่ตามที ่
ไดรับ
มอบหมาย 

 สมาชิกไม
มีความ 
รับผิดชอบ ทำ 
ใหงานไมบรรลุ 
เปาหมาย 

1  4 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

สมบูรณ 
ทันเวลา 

และงานไม
คอยสมบูรณ 

รวม 5  20 

 
 เกณฑการประเมิน  
  16 – 20  คะแนน   ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  10 – 12  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินชิ้นงาน  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความถูกตองของ
เนื้อหา 

 ตรงตาม
เนื้อหาที่ 
กำหนด คำศัพท 
และโครงสราง 
ภาษาสมบูรณ 

 ตรงตาม
เนื้อหาที่ 
กำหนด ผิดไม
เกิน 2 แหง 

 ตรงตาม
เนื้อหาที่ 
กำหนด ผิดไม
เกิน 4 แหง 

 ตรงตาม
เนื้อหาที่ 
กำหนด ผิด 
มากกวา 4 
แหง 

4  16 

ความสามารถ 
ในการเขียน 

 ประโยคมี
สวนขยาย 
ใจความ 
ตอเนื่องสัมพันธ
กัน เขียน
ตัวสะกด ใช 
เครื่องหมาย 
และเวนวรรค
ตอนได ถูกตอง 

 ประโยคมี
สวน ขยาย 
ใจความ 
ตอเนื่อง เขียน 
ตัวสะกด ใช 
เครื่องหมาย
ตาง ๆ ได
ถูกตองเปน
สวนใหญ 

 ประโยคมี
ใจความ ไม
ตอเนื่อง ใช 
เครือ่งหมาย
ตาง ๆ ถูกตอง
เปนสวนใหญ 

 ประโยคมี
ใจความ ไม
ตอเนื่อง ใช 
เครื่องหมายไม 
ถูกตอง 

3  12 

ความสมบูรณ 
ของงาน 

 ชิ้นงานมี 
รายละเอียด 
ครอบคลุมวง 
คำศัพท
ครบถวน 

 ชิ้นงานมี 
รายละเอียด 
ครอบคลุมวง 
คำศัพทที่เรียน
เปนสวนใหญ 

 ชิ้นงานมี 
รายละเอียด 
ครอบคลุมวง 
คำศัพทที่เรียน 
พอสมควร 

 ชิ้นงานมี 
รายละเอียด 
ครอบคลุมวง 
คำศัพทที่เรียน 
นอย 

2  8 

ความคิด
สรางสรรค 

 เปนชิ้นงาน
ที่แปลกใหม ไม
เหมือนตัวอยาง 
ตกแตงสวยงาม 
ประณีต มี
รายละเอียด
มาก 

 เปน
ชิ้นงานที่ไม 
แปลกใหม
คลายตัวอยาง 
ตกแตง
สวยงาม 
รายละเอียด 
คอนขาง
สมบูรณ 

 เปน
ชิ้นงานที่ 
ปรับปรุง 
ดัดแปลง
เล็กนอย จาก
ตัวอยาง 

 เปน
ชิ้นงานที่ 
เหมือน
ตัวอยาง 
รายละเอียดไม
ครบ  

1  4 

รวม 10  40 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 
 เกณฑการประเมิน  
  35 – 40  คะแนน   ดีมาก  
  28 – 34  คะแนน   ด ี 
  20 – 27  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 20  คะแนน   ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินผลงาน และการนำเสนอผลงาน  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ผลงาน/ชิ้นงาน - ผลงานถูกตอง  
ตรงประเด็น  
- เขียนตัวสะกด  
ถูกตอง  
- เนื้อหา
ตอเนื่อง 
สัมพันธกัน  
- มีสัญลักษณ
หรือ 
ภาพประกอบ  
เหมาะสม  
นาสนใจ  
- มีความ
ประณีต 
สวยงาม 

- ผลงาน
ถูกตอง  
ตรงประเด็น  
- เขียน
ตัวสะกดผิด 
บาง 1 -3 
แหง  
- เนื้อหา
ตอเนื่อง 
สัมพันธกัน  
- มีสัญลักษณ
หรือ 
ภาพประกอบ  
ประกอบเปน  
สวนใหญ  
- มีความ
ประณีต 
สวยงาม 

- ผลงาน
ถูกตอง  
ตรงประเด็น  
- เขียน
ตัวสะกดผิด 
บาง 4 - 6 
แหง  
- เนื้อหา
สัมพันธ กัน
เปนสวนใหญ  
- มีสัญลักษณ
หรือ 
ภาพประกอบ  
ประกอบบาง  
- มีการตกแตง
บาง 

- ผลงาน
ถูกตอง  
ประเด็นที ่ 
นำเสนอมีนอย  
- เขียน
ตัวสะกดผิด 
มากกวา 6 
แหง  
- เนื้อหา
สัมพันธ กัน
บางสวน  
- ไมมีภาพหรือ  
สัญลักษณ  
ประกอบ  
- ผลงานขาด
ความ ประณีต 

3  12 

การนำเสนอ 
ผลงาน 

- การออกเสียง  
Stress   
Intonation   
เสียงพยัญชนะ  
ตนคำ และทาย  
คำถูกตองตาม  
หลักการออก  
เสียง  
- การพูด
นำเสนอ 
ตอเนื่อง
นาสนใจ 

- การออกเสียง  
Stress   
Intonation   
เสียงพยัญชนะ  
ตนคำ และ
ทาย  
คำผิดหลักการ  
ออกเสียง   
 1 -3 แหง  
- การพูด
นำเสนอ 
นาสนใจ หยุด

- การออกเสียง  
Stress   
Intonation   
เสียงพยัญชนะ  
ตนคำ และ
ทาย  
คำผิดหลักการ  
ออกเสียง 4 -
6  
แหง  
- การพูด
นำเสนอ ไม
ตอเนื่อง หยุด  

- การออกเสียง  
Stress   
Intonation   
เสียงพยัญชนะ  
ตนคำ และ
ทาย  
คำผิดหลักการ  
ออกเสียง  
มากกวา 6 
แหง  
- การพูด
นำเสนอ ไม
นาสนใจ 

2  8 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ำ
หน

ัก 
คว

าม
สำ

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

คิด บาง 1 -3 
ครั้ง 

คิด 4 -6 ครั้ง 

รวม 5  20 

 
 เกณฑการประเมิน  
  16 – 20  คะแนน   ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  10 – 12  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดบทสนทนา 
แผนการจัดการเรียนรูที.่......เรื่อง.........................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ .........  
ครั้งที.่...............วันที.่.........................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................... 

 

เลข
ที ่

ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
คะแนน 

การออกเสียง 
ความถูกตองของ 
คำศัพทสำนวน 
และประโยค 

ความคลองแคลว 
การแสดง

ทาทาง/ น้ำเสียง
ประกอบการพูด 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

 หมายเหตุ คาของคะแนน  
  4  หมายถึง  ดีมาก  
  3  หมายถึง  ด ี 
  2  หมายถึง  พอใช  
  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง  
 

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
(............................................) 

วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการพดูสนทนา  
 

รายการ
ประเมิน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

การออกเสียง  ออกเสียง
ถูกตองตาม 
หลักการออกเสียง มี 
เนนหนักในคำ/ 
ประโยคอยาง
ถูกตอง 

 ออกเสียง
ถูกตองตาม 
หลักการออกเสียง มี 
เนนหนักในคำ/ 
ประโยคเปนสวน
ใหญ 

 ออกเสียงดี
ประโยค ผิดพลาดบาง 
มีเสียง เนนหนักในคำ/
ประโยคบาง สื่อสารได
พอสมควร 

 ออกเสียงคำ/  
ประโยค ไม
ถูกตองแตยัง 
สามารถสื่อสารได 

การพูดถูกตอง
ตาม หลักภาษา 

 พูดไดถูกตอง
ตามหลักการใช
ภาษา 

 พูดไดถูกตอง
ตาม หลักการใช
ภาษาได เปนสวน
ใหญ 

 พูดไดถูกตองตาม 
หลักการใชภาษาบาง 

 พูดไดถูกตอง
ตาม หลักการใช
ภาษา นอยทีสุ่ด 

ความ
คลองแคลว 

 พูดตอเนื่องไม
ติดขัด พูดชัดเจนทำ
ให  
สื่อสารได 

 พูดตอเนื่อง
ติดขัดบางครั้ง แตยัง 
สามารถสื่อสารได 
ชัดเจน 

 พูดตะกุกตะกัก
บาง แต ยังพอสื่อสาร
ได 

 พูด
ตะกุกตะกัก มาก 
สื่อสารไดนอย 

การแสดง
ทาทาง/ 
น้ำเสียง
ประกอบ 
การพูด 

 แสดงทาทาง 
และพูด ดวยน้ำเสียง
ตามบทบาท และ
สถานการณได
ถูกตอง 

 แสดงทาทาง 
และพูด ดวยน้ำเสียง
ตามบทบาท และ
สถานการณได
ถูกตอง เปนสวน
ใหญ 

 พูดโดยไมคอย
แสดงทาทางประกอบ 

 พูดโดยไม
แสดงทาทาง
ประกอบ 

 
 คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ  
  14 - 16  ดีมาก  
  11 - 13  ดี  
  8 - 10   พอใช  
  1 - 8   ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียง 
แผนการจัดการเรียนรูที.่.........เรื่อง................................................................ชั้นประถมศึกษาปที.่............. 
ครั้งที.่................วันที.่......................เดือน.............................................................พ.ศ. .............................. 

 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
คะแนน 

อานออกเสียง 
ถูกตองตาม 

องคประกอบของ 
หลักการออกเสียง 

อานออกเสียง 
เนนเสียง 
หนักเบา 

อานออกเสียง 
ไดถูกตอง 

ความถูกตอง 
ของคำศัพท
สำนวน และ

ประโยค 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 หมายเหต ุคาของคะแนน  
  4  หมายถึง  ดีมาก  
  3  หมายถึง  ดี  
  2  หมายถึง  พอใช  
  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง  
   

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. .........  
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑประเมินพฤติกรรมการอานออกเสียง  
 

รายการ
ประเมิน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

การอานออก
เสียง 

 อานออกเสียง
ถูกตอง ตามหลัก 
การออกเสียง 
ตลอดการอาน
ทั้งหมด 

 มีขอบกพรอง
บางเล็กนอย สวน
ใหญ สามารถอาน 
ออกเสียงถูกตอง
ตาม หลักการออก
เสียง 

 มีขอบกพรอง 
คอนขางมาก มี
บางสวนที่ออกเสียง 
ไมถูกตองตาม 
หลักการออกเสียง 

 มีขอบกพรองมาก 
สวนใหญ อานออกเสียง  
ไมถูกตองตามหลักการ
ออกเสียง 

อานออกเสียง
เนนเสียง หนัก

เบา 

 อานออกเสียง
ถูกตอง ตามหลัก 
การออกเสียง มี
เนนหนักในคำ/ 
ประโยคอยาง
ถูกตอง 

 อานออกเสียง
ถูกตอง ตามหลัก 
การออกเสียง ม ี
เนนหนักในคำ/ 
ประโยคเปนสวน
ใหญ 

 อานออกเสียง
ถูกตอง ตามหลัก 
การออกเสียง ม ี
เนนหนักในคำ/ 
ประโยคบาง 
สื่อสาร ได
พอสมควร 

 อานออกเสียงคำ/ 
ประโยคไมถูกตอง แต
ยังสามารถสื่อสารได 

อานออกเสียง
เวนวรรคตอน

ไดถูกตอง 

 อานออกเสียง 
คำศัพท/ประโยค 
เวน วรรคตอนได
อยางถูกตอง 

 อานออกเสียง 
คำศัพท/ประโยค 
เวนวรรคตอนได
เปนสวนใหญ 

 อานออกเสียง 
คำศัพท/ประโยค 
เวนวรรคตอนได
บาง  

 อานออกเสียง 
คำศัพท/ประโยค เวน
วรรคตอนผิดมาก 

ความถูกตอง
ของคำศัพท
สำนวน และ

ประโยค 

 อานคำศัพท
สำนวน และ
ประโยคไดถูกตอง
ตลอดการอานออก
เสียง 

 อานคำศัพท
สำนวน และ
ประโยคไดถูกตอง 
โดยมีขอบกพรอง
เล็กนอย 

 อานคำศัพท
สำนวน และ
ประโยคไดถูกตอง 
โดยมีขอบกพรอง 
คอนขางมาก 

 มีขอบกพรองใน 
การอานคำศัพท สวน
ใหญอานไมถูกตอง 

 
 คะแนน ระดับคุณภาพ  
  14 - 16  ดีมาก  
  11 - 13  ดี  
  8 - 10   พอใช  
  1 - 8   ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบประเมินการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรูที.่......เรื่อง.........................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ......... 
ครั้งที.่...............วันที.่.........................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................... 

 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล 

เนื้
อห

า 

อัก
ขร

ะวิ
ธ ี

คว
าม

สะ
อา

ดเ
ปน

ระ
เบี

ยบ
 

แล
ะค

วา
มพ

ยา
ยา

ม 

รว
มค

ะแ
นน

 

หมายเหต ุ

4 4 4 12 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

 
ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 

(............................................) 
วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการเขียน  
 

รายการ 
ประเมิน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช) 

เนื้อหา  เขียนเนื้อหา และ
ประโยค หรือขอความ
บรรยายได ถูกตองตาม
หลักไวยากรณ 

 เขียนเนื้อหา และ
ประโยค หรือขอความ 
บรรยายไดเพียงครึ่งหนึ่ง
ของเนื้อหา และถูกตองตาม
หลักไวยากรณเพียง 
ครึ่งหนึ่งของเนื้อหา 

 เขียนเนื้อหา และ
ประโยค หรือ ขอความ
บรรยายไดไมถูกตองตาม
หลักไวยากรณ 

อักขระวิธ ี  เขียนสะกดคำได
ถูกตอง ครบทุกขอ และไม
มีการสะกดคำ ผิด 

 เขียนสะกดคำ ผิดไม 
เกินครึ่งหนึ่งของที่เขียน 

 เขียนสะกดผิดเปนสวน
ใหญ 

ความสะอาด 
เปนระเบียบ 
และความ
พยายาม 

1. ไมมีรอยขีดฆา   
2. ตัวหนังสืออานงาย  
3. มีรองรอยการปรับปรุง
งาน 

- มีขอ 2 – 3  
- บกพรองขอใดขอหนึ่ง 

 บกพรองทุกรายการ 

 
 คะแนน ระดับคุณภาพ  
  10 - 12  ดีมาก  
  7 - 9   ด ี 
  4 - 6   พอใช  
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม 
แผนการจัดการเรียนรูที.่.....เรือ่ง............................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่....... 
ครั้งที.่........วันที.่.........เดือน..........................................พ.ศ. ................. กลุม............................................ 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการทีสั่งเกต 

รวม 
คะแนน 

ความรับผิดชอบ 
ในงานที่ไดรับ 
มอบหมาย 

การแบงหนาที่ใน  
การปฏิบัติงาน 

มีความเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ อาทร 
เพ่ือนในกลุม 

การรวมแสดง
ความคิดเห็น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 หมายเหต ุคาของคะแนน  
  3  หมายถึง  ดี  
  2  หมายถึง  พอใช  
  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง  
   

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 

(............................................) 
วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุม  
 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

3 (ด)ี 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

ความรับผิดชอบใน
งาน ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 มีความเอาใจใสใน  
การทำงานอยางตอเนื่อง 
ยอมรับความผิดพลาด 
และพยายามแกไข 

 มีความเอาใจใสใน 
การทำงานบาง แตไม
ตอเนื่อง ยอมรับความ
ผิดพลาด แตไม
พยายามแกไข 

 มีความเอาใจใสในการ
ทำงานนอยไมตอเนื่อง ไม
ยอมรับความผิดพลาด และไม
พยายามแกไข 

การแบงหนาที่ใน
การปฏิบัติงาน 

 มีการแบงหนาท่ีใน 
การปฏิบัติงาน และ
กำหนดบทบาทหนาที่ 
อยางชัดเจน 

 มีการแบงหนาท่ีใน   
การปฏิบัติงาน แต
กำหนด บทบาทหนาที่
ไมชัดเจน 

 ไมมีการแบงหนาที่ใน การ 
ปฏิบัติงาน และไมมีการ 
กำหนดบทบาท หนาที่ไว 
ชัดเจน 

ความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน 

 สมาชิกในกลุม ให
ความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 สมาชิกในกลุม ให
ความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานเปนบางครั้ง 
ไมตอเนื่อง 

 สมาชิกในกลุม ไมให 
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

การรวมแสดง
ความคิดเห็น 

 สมาชิกในกลุมรวม
แสดงความคิดเห็น มีสวน
รวมในการประเมินผล 

 สมาชิกในกลุมรวม
แสดงความคิดเห็น แต
ไมมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 

 สมาชิกในกลุมไมรวมแสดง
ความคิดเห็น และไมมีสวนรวม
ในการประเมินผล 

 
 คะแนน ระดับคุณภาพ  
   9 - 12  ดี  
   6 - 8   พอใช   
   1 - 5   ปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบสังเกตการแสดงบทบาทสมมติ 
แผนการจัดการเรียนรูที.่......เรื่อง...............................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ......... 
ครั้งที.่............วันที.่.........................เดือน.....................................................พ.ศ. ............................... 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
คะแนน 

การแสดง การสนทนา การตรงตอเวลา 
การแสดงทาทาง/ 
น้ำเสียงประกอบ 

การพูด 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 หมายเหตุ คาของคะแนน  
  4  หมายถึง  ดีมาก  
  3  หมายถึง  ด ี 
  2  หมายถึง  พอใช  
  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง  
 

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
(............................................) 

วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

เกณฑการประเมินการแสดงบทบาทสมมต ิ 
 

รายการ
ประเมิน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

การแสดง  กลาแสดงออก 
แสดง ไดเหมือนจริง 
ผูชม สามารถรูไดวา
แสดง เปนบทบาท
อะไร 

 กลาแสดงออก 
แสดงไดเหมือนจริง 

 ไมกลาแสดงออก  
แสดงไมเหมือนจริง 

 ไมกลา
แสดงออก ผูชมไม
ทราบวาผู แสดง
แสดงบทบาทอะไร 

การสนทนา  พูดไดถูกตองตาม 
หลักการใชภาษา
คลองแคลว พูด
ตอเนื่องไมติดขัด พูด
ชัดเจนทำใหสื่อสารได 

 พูดไดถูกตอง
ตามหลักการใช
ภาษาไดเปนสวน
ใหญ พูดตอเนื่อง
ติดขัดบางครั้ง แต
ยังสามารถสื่อสาร
ไดชัดเจน 

 พูดไดถูกตองตาม 
หลักการใชภาษาบาง 
พูดตะกุกตะกักบาง 
แตยังพอสื่อสารได 

 พูดไดถูกตอง
ตามหลักการใช
ภาษา นอยที่สุด 
พูดตะกุกตะกักมาก 
สื่อสารไดนอย 

การตรงตอ
เวลา 

 ใชเวลาตามที่
กำหนด  

 ใชเวลาเกินที่
กำหนด 1 นาที 

 ใชเวลาเกินเวลา
ที่กำหนด 2 นาที 

 ใชเวลาเกิน
เวลาที่กำหนดนอย
หรือ เกินกวา 2 
นาท ี

การแสดง
ทาทาง/ 
น้ำเสียง

ประกอบการ
พูด 

 แสดงทาทาง และ
พูดดวยน้ำเสียงตาม 
บทบาท และ
สถานการณไดถูกตอง 
เหมือนเหตุการณจริง 

 แสดงทาทาง 
และพูด ดวย
น้ำเสียงตาม 
บทบาท และ
สถานการณได 
ถูกตองเปนสวน
ใหญ 

 พูดโดยไมคอย
แสดงทาทางประกอบ 
แสดงไมคอยเหมือน
จริง 

 พูดโดยไมแสดง 
ทาทางประกอบ 
ผูชมไมทราบวาผู 
แสดงแสดง 
บทบาทอะไร 

 
 คะแนน ระดับคุณภาพ  
  14 - 16  ดีมาก  
  11 - 13  ดี  
  8 - 10   พอใช  
  1 - 8   ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบบนัทึกคะแนนการตรวจแบบฝก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที.่............................ 

แผนการจัดการเรียนรูที.่..............เรื่อง.......................................................................................................  
วันที.่.......................เดือน............................................................พ.ศ. ......................... 

 

เลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

แบบ
ฝกท่ี
..... 

แบบ
ฝกท่ี
..... 

แบบ
ฝกท่ี
..... 

แบบ
ฝกท่ี
..... 

แบบ
ฝกท่ี
..... 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

 คะแนนเต็ม       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 เกณฑการประเมิน นักเรียนผานเกณฑการประเมินแตละแบบฝก  
  ไมต่ำกวารอยละ 70 จึงถือวาผาน  
   

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
(............................................) 

วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบบนัทึกคะแนนการทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที.่............................ หนวยการเรียนรูที.่..............

เรื่อง....................................................................................................... 
 

เลขที ่
ชื่อ - สกุล 

คะแนน 

กอนเรียน หลังเรียน 
คาพัฒนา 

 คะแนนเตม็   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

∑    

𝑋%    

 
ลงชื่อ.........................................................ผูบันทึก 

(.........................................................) 
วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ............... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบบนัทึกคะแนนการตรวจผลงานพจนานุกรมรูปภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที ่................ 

แผนการจัดการเรียนรูที.่..........เรื่อง........................................................................................................  
วันที.่.................เดือน.......................................................พ.ศ. ............................... 

 

เลขที ่
ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

ร
ทำ

งา
น 

งา
นส

ำเ
ร็จ

ตา
ม

เว
ลา

ที่ก
ำห

นด
 

คว
าม

คิด
สร

าง
สร

รค
 

ผล
งา

นถ
ูกต

อง
ตา

ม
จุด

ปร
ะส

งค
 

คว
าม

เป
นร

ะเ
บีย

บ
เรี

ยบ
รอ

ยส
วย

งา
ม 

รวม 

 คะแนนเตม็ 2 2 2 2 2 10 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

เกณฑการใหคะแนน 2 = ผลงานดีมาก 1 = ผลงานพอใช 0 = ผลงานไมเรียบรอย/ไมมีผลงาน  
 

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
(............................................) 

วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบประเมินชิ้นงาน 
วิชา................................................................ภาคเรียนท่ี..........................ปการศึกษา.................... 

ชั้น..................../..............วันที่................เดือน..................................พ.ศ. ...................... 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

คว
าม

คิด
สร

าง
สร

รค
 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

สว
ยง

าม
 

รว
ม 

เสนอแนะ 

5 5 5 5 20 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 เกณฑการประเมิน 16 – 20 คะแนน ดีมาก  
  13 – 15  คะแนน   ด ี 
  12 – 10  คะแนน   พอใช  
  นอยกวา 10  คะแนน   ควรปรับปรุง  
 

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
(............................................) 

วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม 
แผนการจัดการเรียนรูที.่......เรื่อง.........................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ......... 
ครั้งที.่...............วันที.่.........................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................... 

 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

การออกเสียง 
ความถูกตองของ 

คำศัพทสำนวน และ
ประโยค 

ความคลองแคลว รวม 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

 หมายเหตุ คาของคะแนน  
  4  หมายถึง  ดีมาก  
  3  หมายถึง  ด ี 
  2  หมายถึง  พอใช  
  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง  
   

ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
(............................................) 

วันที.่........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม  
 

รายการ
ประเมิน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

การออกเสียง  ออกเสียง
ถูกตองตาม 
หลักการออกเสียง 
มีเนนหนักในคำ/ 
ประโยคอยาง
ถูกตอง 

 ออกเสียง
ถูกตองตาม 
หลักการออกเสียง 
ม ีเนนหนักในคำ/ 
ประโยคเปนสวน
ใหญ 

 ออกเสียงดีประโยค 
ผิดพลาดบาง มีเสียง 
เนนหนักในคำ/ประโยค 
บาง สื่อสารได
พอสมควร 

 ออกเสียงคำ/ 
ประโยคไมถูกตอง
แตยังสามารถ
สื่อสารได 

การพูดถูกตอง
ตามหลักภาษา 

 พูดไดถูกตอง
ตามหลักการใช
ภาษา 

 พูดไดถูกตอง
ตามหลักการใช
ภาษาได เปนสวน
ใหญ 

 พูดไดถูกตองตาม 
หลักการใชภาษาบาง 

 พูดไดถูกตอง
ตามหลักการใช
ภาษานอยท่ีสุด 

ความ
คลองแคลว 

 พูดตอเนื่องไม
ติดขัด พูดชัดเจนทำ
ใหสื่อสารได 

 พูดตอเนื่อง
ติดขัดบางครั้ง แต
ยังสามารถสื่อสาร
ไดชัดเจน 

 พูดตะกุกตะกักบาง 
แตยังพอสื่อสารได 

 พูด
ตะกุกตะกักมาก 
สื่อสารไดนอย 

 
 คะแนน ระดับคุณภาพ  
  10- 12  ดีมาก  
  7 - 9   ด ี 
  4 - 6   พอใช  
  1- 3   ควรปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินการวาดภาพประกอบตามเรื่องที่อาน  
 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

ความสัมพันธของ 
ภาพวาดกับเนื้อหา 

 วาดภาพได
ถูกตองตรงตาม
เนื้อหาทั้งหมด 

 วาดภาพผิด 
1 ภาพ  

 วาดภาพ
ผิด 2 ภาพ  

 วาดภาพผิด 3 
ภาพขึ้นไป 

ความสวยงาม  วาดภาพได
สวยงาม สะอาด
เรียบรอยมาก 

 วาดภาพได
สวยงาม ดีแตไม
คอยสะอาด 

 วาดภาพได
พอใชภาพ ไม
สะอาด 

 วาดภาพไมสวย ไม 
สามารถบอกไดวา เปน
ภาพอะไร 

เวลาที่ใชในการวาด  วาดไดเสร็จ
กอนเวลา  

 วาดไดตรง
ตามเวลา  

 วาดภาพไม
เสร็จทันเวลา
เล็กนอย 

 วาดภาพไมเสร็จ 
เปนเวลานาน 

 
 คะแนน ระดับคุณภาพ  
  11 - 12  ดีมาก  
  9 - 10   ดี  
  7 - 8   พอใช  
  5 - 6   ปรับปรุง 
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แบบบนัทึกคะแนนการหาคำศัพท 
ชื่อ………………………………………………..ชั้น …………….. เลขที่ …………….. 

 

หัวขอ 
คะแนน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. หาคำศัพทได 
ถูกตองตรง
ความหมาย 

หาความหมาย 
ไดถูกตองทุก 
คำ (10 คำ) 

หาความหมาย 
ถูกตองได 

8 คำ 

หาความหมาย 
ถูกตองได 

6 คำ 

หาความหมาย 
ถูกตองได 

4 คำ 

หาความหมาย 
ถูกตองได 

2 คำ 

2. เขียนคำศัพท
ได ถูกตองตรง
ความหมาย 

เขียนคำศัพท 
ไดถูกตองทุก 
คำ อานออก 

เขียนคำศัพท 
ถูกตอง 8 คำ 

อานออก 

เขียนคำศัพท 
ไดถูกตอง 6 
คำ อานออก 

เขียนคำศัพท ได
ถูกตอง 4 คำ 

อานออก 

เขียนคำศัพท
ได ถูกตอง 2 

คำ 
อานไมออก 

คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาษาตางประเทศ : ความรูทักษะ   

เจตคต ิและวัฒนธรรมการใช

ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ 
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพื่อสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 
 การเดาความหมายจากบริบท (context clue)   
  การเดาความหมายของคำศัพทหรือขอความที่ไมทราบความหมายโดยไมตองเปดพจนานุกรม เปนการ
เดาความหมายนั้น โดยอาศัยการชี้แนะจากคำศัพทหรือขอความที่แวดลอมคำศัพทหรือขอความที่อาน เพ่ือชวย
ในการทำความเขาใจหรือตีความหมายของคำศัพทหรือขอความที่ไมเขาใจความหมาย  
 การถายโอนขอมูล  
  การแปลงขอมูลที่ผูสงสารตองการจะสื่อสารใหผูรับสารเขาใจความหมายในรูปแบบที่ตองการ เชน การ
ถายโอนขอมูลที่เปนคำ ประโยค หรือขอความไปเปนขอมูลที่เปนกราฟ สัญลักษณ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ
ตาราง ฯลฯ หรือการถายโอนขอมูลที่เปนกราฟ สญัลักษณรูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ไปเปนขอมูลที่
เปนคำ ประโยค หรือขอความ  
 ทักษะการสื่อสาร  
  ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งเปนเครื่องมือในการรับสาร และสงสารดวยภาษานั้น ๆ 
ไดอยางสื่อความหมาย คลองแคลว ถูกตอง เขาถึงสารไดอยางชัดเจน   
 บทกลอน (nursery rhyme)  
  บทรอยกรองสำหรับเด็ก ที่มีคำคลองจอง และมีความไพเราะ เพ่ือชวยใหจดจำไดงาย  
 บทละครสั้น (skit)   
  งานเขียนหรือบทละครสั้นที่มีการแสดงออกดวยทาทาง และคำพูด ทำใหเกิดความสนุกสนาน อาจเปน
เรื่องที่มาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว สิ่งของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน  
 ภาษาทาทาง   
  การสื่อสารโดยการแสดงทาทางแทนคำพูดหรือการแสดงทาทางประกอบคำพูด เพื่อใหความหมายมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น การแสดงทาทางตาง ๆ อาจแสดงไดลักษณะ เชน การแสดงออกทาง สีหนา การสบตา การ
เคลื่อนไหวศีรษะ มือ การยกมือ การพยักหนา การเลิกคิ้ว เปนตน  
 วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
  วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ใชภาษานั้น นับตั้งแตวิธีการกินอยู การแตงกาย การทำงาน การ
พักผอน การแสดงอารมณ การสื่อความ คานิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล 
งานฉลอง และมารยาท เปนตน  
 สื่อท่ีไมใชความเรียง (non-text information)   
  สิ่งที่ใชสื่อสารแทนคำ วลีประโยค และขอความ เชน กราฟ สัญลักษณรูปภาพ สิ่งของ แผนผัง แผนภูมิ 
ตาราง เปนตน   
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คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
 6. นางสาววรรณภา  เงินพุม กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำนำ 
  กลุ มสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดจัดทำหลักสูตรกลุ มสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับนี ้ ซึ ่งเปนเอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเปนเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อเปนกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ให
ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดแ ละสาระการเรียนรู ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดย
พิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผู จ ัดทำขอขอบคุณผู ท ี ่ม ีส วนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุ มสาระการเร ียนรู
ภาษาตางประเทศฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียนตอไป 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
คณะผูจัดทำ 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

สารบัญ 
 
        หนา 
คำนำ        ก 
สารบัญ        ข 
วิสัยทัศน        1 
หลักการ       1 
จุดมุงหมาย       1 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  2 
คุณลักษณะอันพึงประสงค   2 
ทำไมตองเรียนภาษาตางประเทศ  3 
เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ  4 
สาระ และมาตรฐานการเรียนรู   4 
ทักษะและกระบวนการทางภาษา   5 
คุณภาพผูเรียน      5 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง   7 
รายวิชาที่เปดสอน     23 
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานและโครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน    24 
สื่อ/แหลงเรียนรู      58 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู   59 
ภาคผนวก       110 
 สาระการเรียนรู     111 
 ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   112 
 อภิธานศัพท      113 
 คณะผูจัดทำ     114 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


