
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ระดับประถมศึกษำ 

 

อ 11111 ภำษำอังกฤษ 1 (English 1)   เวลำ 26 ชั่วโมง/ปี : 2 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นทักษะการฟัง-พูด ฝึกแยกความแตกต่างในเรื่องเสียงและ

ตัวอักษร ฝึกสนทนาด้วยภาษาง่ายๆในการเข้าสู่สังคม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว การปฏิบัติ

ตามค าสั่ง ค าขอร้อง การขออนุญาต การโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆกับครูและเพ่ือน เรียนรู้ค าศัพท์ง่ายๆที่เก่ียว

ข้อใกล้ตัวและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและ

ตัวอักษร อ่านออกเสียงตัวอักษรตามหลักการอ่าน ฝึกเขียนตัวอักษร รู้จักล าดับตัวอักษร เห็นประโยชน์ในการ

เรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม

ของต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจน

ขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความ

เป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิด

สร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัยและแสดง

กิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 12111 ภำษำอังกฤษ 2 (English 2)   เวลำ 26 ชั่วโมง/ปี : 2 คำบ/สัปดำห์/ปี  

 เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นทักษะการฟัง-พูดเพ่ิมเติม ฝึกแยกความแตกต่างของเสียงและ

ตัวอักษร ฝึกสนทนาโต้ตอบง่ายๆกับครูและเพ่ือนในการเข้าสู่สังคม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้

ตัว การปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง การขออนุญาต เรียนรู้ค าศัพท์ง่ายๆที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวและค าศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร อ่านออกเสียง

ตัวอักษรตามหลักการอ่าน ฝึกเขียนตัวอักษร รู้จักล าดับตัวอักษร เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษโดย

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีจัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศกับไทย 

เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจนขนบธรรมเนียม เทศกาล งาน

ฉลอง สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตน

ตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและ



 

 

เพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัยและแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้อง

เหมาะสม 

 

อ 13111 ภำษำอังกฤษ 3 (English 3)   เวลำ 104 ชั่วโมง/ปี : 4 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 เรียนรู้ค าศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนอย่างเป็นระบบ ฝึกแยกความแตกต่างในเรื่องเสียงและค าภาษาอังกฤษ ฝึกสนทนาด้วยภาษาง่ายๆใน

การเข้าสู่สังคมและการสื่อสารเบื้องต้น ฝึกการใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆ

รอบตัว แสดงความรู้สึกของตน เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร ฝึกการประสมเสียงเพื่ออ่าน

เป็นค า ประโยค ข้อความ และบทสนทนาสั้นๆโดยเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน ฝึกเขียนค าและประโยคที่

ผ่านการฟัง-พูดแล้ว รู้จักล าดับตัวอักษรเพ่ือเป็นพื้นฐานในการใช้พจนานุกรม เห็นประโยชน์ในการเรียน

ภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของ

ต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจน

ขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความ

เป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิด

สร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัยและแสดง

กิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 14111 ภำษำอังกฤษ 4 (English 4)   เวลำ 104 ชั่วโมง/ปี : 4 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 เรียนรู้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค บทสนทนา และข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือ

สร้างทักษะพ้ืนฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกสนทนาด้วยภาษาง่ายๆในการเข้าสู่สังคม

และการสื่อสารเบื้องต้น ฝึกการใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน ขนาด สี รูปร่าง สมาชิกใน

ครอบครัว ช่วงเวลา สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยการฝึกฟัง-พูดกับเพ่ือนและครูในรูปแบบ

สถานการณ์จ าลอง ฝึกการอ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความ และบทสนทนาสั้นๆ เข้าใจความหมาย ความ

แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมจากข้อความที่อ่าน ฝึกการใช้พจนานุกรม ฉบับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฝึก

เขียนค า ประโยคที่ได้จากการฟัง-พูด น และฝึกเขียนข้อความง่ายๆจากประสบการณ์ตรง เห็นประโยชน์ในการ

เรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม

ของต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจน



 

 

ขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความ

เป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิด

สร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

ค่านิยมและแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 15111 ภำษำอังกฤษ 5 (English 5)   เวลำ 104 ชั่วโมง/ปี : 4 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 เรียนรู้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค บทสนทนา และข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือ

สร้างทักษะพ้ืนฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกสนทนาด้วยภาษาง่ายๆในการเข้าสู่สังคม

และการสื่อสารเบื้องต้น ฝึกการใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพูดคุยเก่ียวกับกิจวัตร

ประจ าวันและอนาคต การบอกเล่าเรื่องราว การเปรียบเทียบ โดยฝึกฟัง-พูดกับครูและเพ่ือนในรูปแบบ

สถานการณ์จ าลอง ฝึกการอ่านค าด้วยการเน้นเสียงหนักเบา อ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ เรื่องสั้นได้

ถูกต้องตามท านองเสียง สามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ ฝึกการใช้พจนานุกรม ฉบับภาษาอังกฤษเป็น

เครื่องช่วยในการเรียนรู้ ฝึกการเขียนค า ประโยค ข้อความ เรื่องสั้นได้ถูกต้องตามหลักภาษา รวมทั้งการฝึกหัด

คัดลายมือแบบตัวเขียน เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีจัดขึ้น 

เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรม

การสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจนขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการ

เรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จัก

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 16111 ภำษำอังกฤษ 6 (English 6)   เวลำ 130 ชั่วโมง/ปี : 5 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 เรียนรู้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค บทสนทนา และข้อความภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัย เพื่อสร้าง

ทักษะพ้ืนฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกสนทนาด้วยภาษาง่ายๆในการเข้าสู่สังคมและการ

สื่อสารเบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักภาษา และมารยาทสังคม โดยฝึกพูดกับเพ่ือนและครู ในรูแบบสถานการณ์

จ าลองและการรายงานหน้าชั้นเรียน ฝึกฟังเสียงเจ้าของภาษา พัฒนาความสามารถในการอ่านที่มีวงศ์ค าศัพท์

กว้างขึ้น เน้นการออกเสียงหนักเบาในค าและระดับเสียงสูงต่ าในประโยค ฝึกการอ่านประโยค บทสนทนา 

ข้อความ เรื่องสั้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ



 

 

ภาษา สามารถพัฒนาการจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่าน การหาความหมายจากบริบท การตีความจากเรื่อง

ที่อ่าน ฝึกความช านาญในการใช้พจนานุกรม ฉบับภาษาอังกฤษ พัฒนาการเขียนประโยค บทสนทนา ข้อความ 

เรื่องสั้น บทโคลงง่ายๆ ฝึกความช านาญในการเขียนตัวเขียน เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีจัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศกับไทย เข้าใจ

ภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจนขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง 

สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิ

และหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียร

พยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 13121 สนทนำภำษำอังกฤษ 1 (English for Communication 1)    

       เวลำ 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

ตลอดจนส าเนียงการออกเสียง เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามค าถาม ตอบ

ค าถามโดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันเหมาะสมกับวัย ฝึกฝนการพูด

โต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้าใจความ

แตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถน าประโยชน์ที่

ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้

ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน

ตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 14121 สนทนำภำษำอังกฤษ 2 (English for Communication 2)    

       เวลำ 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

และส าเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามค าถาม 

ตอบค าถาม โดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันเหมาะสมกับวัย ฝึกฝนการพูด

โต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้าใจความ



 

 

แตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถน าประโยชน์ที่

ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้

ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน

ตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 15121 สนทนำภำษำอังกฤษ 3 (English for Communication 3)    

       เวลำ 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

และส าเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามค าถาม 

ตอบค าถาม โดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันเหมาะสมกับชั้นเรียน ฝึกฝนการพูด

โต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้าใจความ

แตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถน าประโยชน์ที่

ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้

ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน

ตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

อ 16121 สนทนำภำษำอังกฤษ 4 (English for Communication 4)    

       เวลำ 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คำบ/สัปดำห์/ปี 

 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

และส าเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามค าถาม 

ตอบค าถาม โดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นและจ าเป็นในชีวิตประจ าวันเหมาะสมกับวัย 

ฝึกฝนการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้า

ใจความแตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถน า

ประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 

ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองและแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม 



 

 

 

 

 


