
๗๑ 
 

 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน      กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ   

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑          เวลาเรยีน ๒๐๐ ชัว่โมง /ป ี
 

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ มีความสามารถในการสื่อสาร สนทนาด้วยภาษา
ง่ายๆ สั้นๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน บอกความ
ต้องการของตน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว กรุงเทพศึกษา และประชาคมอาเซียน มีความสามารถ
ในการคิด เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
ไทย ในเรื่อง ตัวอักษร เสียง สระ พยัญชนะ เข้าใจค า กลุ่มค า ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดย
ออกเสียงตัวอักษร สระ พยัญชนะ ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง และเข้าใจภาษาท่าทาง  
การสื่อสารของเจ้าของภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจาก
ภาษาอังกฤษ 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
ต ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔      
ต ๑.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔      
ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
ต ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
ต ๓.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๑  ป.๑/๑  
ต ๔.๒  ป.๑/๑ 
รวมทัง้หมด ๑๖ ตวัชีว้ดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๒ 
 

 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน               กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ   
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๒          เวลาเรยีน ๒๐๐ ชัว่โมง /ป ี

 
 

 เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้องง่ายๆ ที่ใช้ในห้องเรียน  ระบุตัวอักษร  เสียงตัวอักษรเสียงสระ 
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  การสะกดค า  การอ่านประโยคง่าย ๆ ตามหลักการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าใน
ประโยค   การเลือกภาพให้ตรงความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งที่อยู่
ใกล้ตัว กรุงเทพศึกษา และประชาคมอาเซียน อาหารเครื่องดื่มและนันทนาการ   การตอบค าถามจากบทสนทนา  
หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ   มีความสามารถในการสื่อสาร พูดโต้ตอบด้วยค าตอบสั้นๆ ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว   พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา   บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา   ตลอดจนการเข้าร่วมกิ จกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนโดยใช้ทักษะในการสื่อสาร
ทางภาษา  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย   มีความสามารถในการคิด เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง  รักความเป็นไทย  ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ต ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒.๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔       
ต ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔       
ต ๑.๓  ป.๒/๑ 
ต ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓       
ต ๒.๒  ป.๒/๑ 
ต ๓.๑  ป.๒/๑ 
ต ๔.๑  ป.๒/๑     
ต ๔.๒  ป.๒/๑ 
รวมทัง้หมด  ๑๖   ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 

 
 

รายวชิาพืน้ฐาน      กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓          เวลาเรยีน ๒๐๐ ชัว่โมง /ป ี
 
 

 ปฏิบัติตามและใช้ค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียง สะกดค า ประโยค และบทพูดเข้า
จังหวะถูกต้องตามหลักการ เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตามความหมายของค า และประโยคที่ฟัง ตอบ
ค าถามบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ มีความสามารถในการสื่อสาร พูดโต้ตอบ บอกความต้องการ ขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว กรุงเทพศึกษา และประชาคมอาเซียน  บอกความรู้สึกของตนเอง เพ่ือน
และสิ่งใกล้ตัว หรือกิจกรรมง่ายๆ มีความสามารถในการคิด และมีความสามารถในการแก้ปัญหา จัดหมวดหมู่
ค า ตามประเภทของบุคคล สัตว์ สิ่งของ ตามที่ฟังหรืออ่าน บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ฟัง พูด ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว พูด ท าท่าประกอบตามมารยาททางสังคม 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อ และค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
ต ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ต ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
ต ๑.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ต ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ต ๒.๒  ป.๓/๑ 
ต ๓.๑  ป.๓/๑ 
ต ๔.๑  ป.๓/๑ 
ต ๔.๒  ป.๓/๑                 
รวมทัง้หมด ๑๘ ตวัชีว้ดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 

 
 

รายวชิาพืน้ฐาน             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ    
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔                เวลาเรยีน ๑๒๐ ชัว่โมง /ป ี
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ออกเสียงสะกดค า  ประโยค  ข้อความ มีความสามารถในการคิด เลือก
ระบุสัญลักษณ์  เครื่องหมาย  ตอบค าถามจากการฟัง การอ่านประโยค  สนทนา และนิทานง่ายๆ  รวมทั้ง
เทศกาลวันส าคัญ  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
มีความสามารถในการสื่อสาร  พูด  เขียนและฟัง  สื่อสารระหว่างบุคคล   ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง  ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  ห้องเรียน  สถานศึกษา  เรื่องใกล้ตัวที่สัมพันธ์กัน กรุงเทพศึกษาและประชาคม
อาเซียน มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและมีความสามารถในการแก้ปัญหา แสดงความต้องการของ
ตนเองและขอความช่วยเหลือง่ายๆ  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และมารยาททางสังคม  บอกความแตกต่างของ
เสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยคและข้อความ  รวมทั้งงานเทศกาลงานฉลองของเจ้าของภาษาและของ
ไทย  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ค้นคว้า  สืบค้น  รวบรวมและน าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนและข้อมูลต่างๆ 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ต ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ต ๑.๓  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ต ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ต ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ต ๓.๑  ป.๔/๑ 
ต ๔.๑  ป.๔/๑ 
ต ๔.๒  ป.๔/๑ 
รวมทัง้หมด  ๒๐  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน           กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕               เวลาเรยีน ๑๒๐ ชัว่โมง /ป ี
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าที่ฟัง อ่านและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ค าแนะน าง่ายๆ 
อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ บทกลอนสั้น ๆ  บทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน มีความสามารถในการคิด บอกใจความส าคัญ ตอบค าถามได้ถูกต้อง ระบุ วาดภาพ สัญลักษณ์ 
เขียนภาพแผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน เครื่องหมายวรรคตอนของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน มีความสามารถในการสื่อสาร พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว เรื่องใกล้ตัว กรุงเทพศึกษา และประชาคมอาเซียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต พูด/เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา    ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคต่างๆ ใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค้นคว้า สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ค าศัพท์ใกล้ตัวจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคสถานการณ์ในห้องเรียนและ
สถานศึกษา บอกความส าคัญ ความเหมือน ความแตกต่างของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง กิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ต ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
ต ๑.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ต ๑.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓   
ต ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓   
ต ๒.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒   
ต ๓.๑  ป.๕/๑   
ต ๔.๑  ป.๕/๑   
ต ๔.๒  ป.๕/๑   
รวมทัง้หมด  ๒๐  ตวัชีว้ดั 

 
 

 
 
 
 



๗๖ 
 

 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 

 
 

รายวชิาพืน้ฐาน               กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ      
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖         เวลาเรยีน ๑๒๐ ชัว่โมง /ป ี

 
   

ฟังค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ข้อมูลต่าง ๆ แล้วปฏิบัติตามได้  มีความสามารถในการสื่อสาร พูด 
และเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว กรุงเทพศึกษา 
และประชาคมอาเซียน  แสดงความรู้สึก  มีความสามารถในการคิดแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ กิจกรรม และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบสั้น ๆ  อ่านค าสั่ง   ค าขอร้อง  ค าแนะน า  
ข้อความ  นิทาน  บทกลอนสั้น ๆ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง  บอกใจความ
ส าคัญ  ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ความเหมือนความ
แตกต่าง  ระหว่างการออกเสียงประโยคแต่ละชนิด  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  มีความสามารถในการแก้ปัญหา ให้ค าแนะน าข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าขออนุญาต  ถ้อยค า น้ าเสียง  แสดงกริยาท่าทาง  
อย่างสุภาพ  เหมาะสม  ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และขอความช่วยเหลือใ น
สถานการณ์ง่าย ๆ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เลือกระบุ  ประโยค  หรือ
ข้อความสั้น ๆ  ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายที่อ่าน  เปรียบเทียบ  ความเหมือน  ความแตกต่าง  
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง  และประเพณีกับเจ้าของภาษากับของไทย  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ค้นคว้ารวบรวม  และน าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  จากแหล่งการเรียนรู้   ด้วยการพูด
และการเขียน 
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