
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑



สารบัญ

หนา

คํานํา

ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ ๑

เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ ๑

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ๒

คุณภาพผูเรียน ๓

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง ๘

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๘

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม ๓๖

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๔๔

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก ๔๖

อภิธานศัพท ๔๙

คณะผูจัดทํา ๕๑

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ

ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ ง
ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู  
การประกอบอาชีพ  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตาง
ของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       
มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึง
องคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต

ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ 
บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํา
รายวิชาและจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม

เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ 
สามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ 
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังนี้

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร         การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ขอมูล  ขาวสาร   แสดงความรูสึกและความคิดเห็น  ตีความ  นําเสนอขอมูล    ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  

 ภาษาและวัฒนธรรม       การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ความสัมพันธ  ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนําไปใชอยางเหมาะสม



๒

 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น       การใชภาษาตางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู  และ
เปดโลกทัศนของตน

 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก        การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง  ๆ
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑     เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  และแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต ๑.๓     นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการ
พูดและการเขียน

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน

พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู  และเปดโลกทัศนของตน

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ   

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก



๓

คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองที่ฟง อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงายๆ และ     
บทพูดเขาจังหวะงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน  บอกความหมายของคําและกลุมคําที่ฟงตรงตาม
ความหมาย ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ 

  พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคําสั่งและ
คําขอรองงายๆ   บอกความตองการงายๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน 
บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง

  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล   สัตว 
และสิ่งของตามที่ฟงหรืออาน 

  พูดและทําทาประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา  บอกชื่อและคําศัพท
งายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /วันสําคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย

  บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
  ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
  ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดลอมใกลตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม  และเวลาวางและนันทนาการ  ภายใน
วงคําศัพทประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คํา  (คําศัพทที่เปนรูปธรรม)

  ใชประโยคคําเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําที่ฟงและอาน อานออกเสียงประโยค ขอความ 
นิทาน  และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน   เลือก /ระบุประโยคและขอความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความสําคัญ  และตอบคําถามจากการฟงและ
อาน บทสนทนา นิทานงายๆ และเรื่องเลา 



๔

  พูด /เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล   ใชคําสั่ง   คําขอรอง   และใหคําแนะนํา  พูด/
เขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ
งายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด /เขียน
แสดงความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ

  พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
และตารางแสดงขอมูลตางๆ ที่ฟงและอาน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว  

  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา  ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันสําคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

  บอกความหมือน    / ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจาของภาษากับ
ของไทย  

   คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรู และนําเสนอ
ดวยการพูด/การเขียน

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม   เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)

  ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  สื่อความหมายตามบริบทตางๆ

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

  ปฏิบัติตามคําขอรอง   คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียง
ขอความ ขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ระบุ /เขียนสื่อที่ไมใช
ความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน เลือก /ระบุหัวขอเรื่อง ใจความ
สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว 
เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  ใชคําขอรอง คําชี้แจง และ



๕

คําอธิบาย ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความตองการ   เสนอและใหความชวยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ   พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย   อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยาย
ความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  กิจกรรม  ประสบการณ และขาว /เหตุการณ  
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม

  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   ประสบการณ   ขาว /เหตุการณ /เรื่อง /ประเด็นตางๆ 
ที่อยูในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ /แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง /ขาว /เหตุการณ /สถานการณที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ  พรอมใหเหตุผลประกอบ  

  เลือกใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจาของภาษา  เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิด
ตางๆ  และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ 
อธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม  

   คนควา  รวบรวม และสรุปขอมูล /ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม  

  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน /คนควา รวบรวม  และสรุปความรู /ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร /ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ

  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม   เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คํา (คําศัพทที่เปน
นามธรรมมากขึ้น)

  ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตางๆ 
ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ



๖

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟงและ
อาน  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน  
อธิบายและเขียนประโยคและขอความสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่อง
ที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว ประสบการณ 
สถานการณ  ขาว/เหตุการณ  ประเด็นที่อยูในความสนใจและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  เลือก
และใชคําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย และใหคําแนะนํา  พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริง
อยางเหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น /ขาว /เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว /เหตุการณอยางมี
เหตุผล

  พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง /ประสบการณ ขาว /เหตุการณ เรื่องและประเด็น
ตางๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม 
ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

  เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา   เขารวม  แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม

 อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน  คําพังเพย 
สุภาษิต  และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย   วิเคราะห /อภิปรายความเหมือนและความ
แตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางมีเหตุผล  

  คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ  และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม



๗

  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน /คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู /ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร /ประชาสัมพันธ ขอมูล  
ขาวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และทองถิ่น/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ

  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 
๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ คํา (คําศัพทที่มีระดับการใชแตกตางกัน)

  ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา  ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ



๘

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๑    เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น  
อยางมีเหตุผล

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.๑ ๑. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง คําสั่งที่ใชในหองเรียน เชน Stand up./Sit down./
Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop!   etc.

๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อานออก
เสียงและสะกดคํางายๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน

ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ 
(letter sounds)  และการสะกดคํา
หลักการอานออกเสียง เชน

  - การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา 
-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา (stress)ในคําและ
    กลุมคํา
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา (intonation)

ในประโยค
๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย
ของคําและกลุมคําที่ฟง

คํา  กลุมคํา และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคําศัพท
ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรรม)

๔. ตอบคําถามจากการฟงเรื่อง  
ใกลตัว

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

What is it?  It is a/an...    etc.    
ป.๒ ๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอรอง

งาย  ๆที่ฟง
คําสั่งและคําขอรองที่ใชในหองเรียน
-  คําสั่ง เชน Show me a/an.../ Open your book. 
    Don’t talk in class.   etc.
-   คําขอรอง เชน Please come here./ Come here,   

please. Don’t make a loud noise, please./
Please don’t make a loud noise.    etc.



๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๒ ๒.ระบุตัวอักษรและเสียง  อานออก

เสียงคํา สะกดคํา  และอานประโยค
งายๆ ถูกตองตามหลักการอาน

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

๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คํา กลุมคํา และประโยคที่ฟง

คํา  กลุมคํา ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และ
ความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการ เปนวงคําศัพทสะสมประมาณ ๒๕๐-
๓๐๐ คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรรม)

๔. ตอบคําถามจากการฟงประโยค
บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพ
ประกอบ

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

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอรองที่
ฟง หรืออาน

คําสั่งและคําขอรองที่ใชในหองเรียน
-   คําสั่ง เชน Give me a/an.../Draw and color the 

picture./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t 
eat in class.    etc.

-   คําขอรอง เชน Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Don’t make a loud noise, please./  
Please don’t make a loud noise./ Can you help 
me, please?  etc.

๒. อานออกเสียงคํา สะกดคํา อาน
กลุมคํา ประโยค และบทพูดเขา
จังหวะ (chant) งายๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน

คํา กลุมคํา ประโยคเดี่ยว และบทพูดเขาจังหวะ 
และการสะกดคํา
การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน

  - การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา 
-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค



๑๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๓ ๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรง

ตามความหมายของกลุมคําและ
ประโยคที่ฟง

กลุมคํา ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เปน    
วงคําศัพทสะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ คํา (คําศัพท
ที่เปนรูปธรรรม)

๔. ตอบคําถามจากการฟงหรืออาน
ประโยค  บทสนทนา หรือนิทาน
งายๆ 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
ประโยคคําถามและคําตอบ
- 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.                               

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรอง  และ
คําแนะนํา (instructions) งายๆ ที่ฟง
หรืออาน

คําสั่งและคําขอรองที่ใชในหองเรียน และ
คําแนะนําในการเลนเกม การวาดภาพ หรือการ
ทําอาหารและเครื่องดื่ม 
-   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./ คําศัพทที่
ใชในการเลนเกม  Start./ My turn./ Your turn./
Roll the dice./ Count the number./ Finish./       
คําบอกลําดับขั้นตอน  First,...  Second,…  
Then,… Finally,...      etc.     



๑๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.๔ ๒. อานออกเสียงคํา สะกดคํา อาน
กลุมคํา ประโยค  ขอความงายๆ
และบทพูดเขาจังหวะถกูตองตาม
หลักการอาน

คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ  บทพูดเขาจังหวะ 
และการสะกดคํา
การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน
-  การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา 
-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค

๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและขอความสั้นๆ ที่ฟง
หรืออาน

กลุมคํา ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  เครื่องหมาย และ
ความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย 
และลมฟาอากาศ และเปนวงคําศัพทสะสม
ประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม) 

๔.  ตอบคําถามจากการฟงและอาน
ประโยค  บทสนทนา และนิทาน
งายๆ 

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

ป.๕ ๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง  และ 
คําแนะนํางายๆ ที่ฟงและอาน

คําสั่งและคําขอรองที่ใชในหองเรียน ภาษาทาทาง  
และคําแนะนําในการเลนเกม การวาดภาพ หรือการ
ทําอาหารและเครื่องดื่ม 
-    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.



๑๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.๕ -   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./ คําศัพทที่ใชในการ
เลนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish./ คําบอกลําดับ
ขั้นตอน  First,… Second,… Next,… Then,…
Finally,…         etc.     

๒. อานออกเสียงประโยค ขอความ  
และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน

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

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค
-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน

ขอความ
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ

๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอความสั้นๆ ที่ฟง หรือ
อาน

กลุมคํา ประโยคผสม ขอความ สัญลักษณ  
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ และเปนวงคําศัพท
สะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ คํา (คําศัพทที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม)

๔. บอกใจความสําคัญ  และตอบ
คําถามจากการฟงและอานบท
สนทนา และนิทานงายๆ หรือ    
เรื่องสั้นๆ

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้นๆ 
คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง 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.  



๑๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๕ - 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.๖ ๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง  และ 
คําแนะนําที่ฟงและอาน

คําสั่ง  คําขอรอง ภาษาทาทาง  และคําแนะนําใน
การเลนเกม การวาดภาพ การทําอาหารและ
เครื่องดื่ม และการประดิษฐ  
-   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./คําบอกลําดับ
ขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,…
Finally,…         etc.     

๒. อานออกเสียงขอความ นิทาน
และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตาม 
หลักการอาน

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

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค
-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน

ขอความ
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ



๑๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๖ ๓. เลือก/ระบุประโยค หรือขอความ

สั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายที่อาน

ประโยค หรือขอความ  สัญลักษณ  เครื่องหมาย 
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย 
และลมฟาอากาศ และเปนวงคําศัพทสะสม
ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คํา (คําศัพทที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม)

๔.  บอกใจความสําคัญและตอบ
คําถามจากการฟงและอานบท
สนทนา นิทานงายๆ และเรื่องเลา  

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

ม. ๑ ๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง 
คําแนะนํา และคําชี้แจงงายๆ ที่ฟง
และอาน

คําสั่ง  คําขอรอง คําแนะนํา และคําชี้แจงในการ
ทําอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ  การใชยา/
สลากยา  การบอกทิศทาง  ปายประกาศตางๆ  หรือ
การใชอุปกรณ
-   คําสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ Say it 

again/ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  
a/an…/ Go to the window and open it./ Take 
out the book, open on page ๑๗ and read it./
Don’t go over there./ Don’t be late.     etc.



๑๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม. ๑ -   คําขอรอง เชน Please look up the meaning in a 

dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you …?           etc.

-   คําแนะนํา เชน You should read everyday./
Think before you speak./  คําศัพทที่ใชในการ
เลนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./  Finish.        etc.

-   คําสันธาน (conjunction) เชน and/but/or
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน First,…

Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         
etc.

๒. อานออกเสียงขอความ นิทาน 
และบทรอยกรอง (poem) สั้นๆ 
ถูกตองตาม หลักการอาน 

ขอความ  นิทาน  และบทรอยกรอง 
การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน
-  การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา 
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค

- การแบงวรรคตอนในการอาน
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ

๓. เลือก/ระบุประโยคและขอความ 
ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง
(non-text information) ที่อาน   

ประโยค หรือขอความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา
และอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
วงคําศัพทสะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คํา 
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 



๑๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม. ๑ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ โดยใช Comparison of adjectives/ adverbs/
Contrast : but, although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/
few/ a little/ little       etc.

๔.  ระบุหัวขอเรื่อง (topic) 
ใจความสําคัญ (main idea) และ
ตอบคําถามจากการฟงและอาน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น 

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน เว็บไซด 
การจับใจความสําคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ
รายละเอียดสนับสนุน
คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง เชน  ใคร 
ทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม ใชหรือไม
- Yes/No Question 
- Wh-Question
-  Or-Question 
    etc.    
- Tenses : present simple/ present continuous/  

past simple/ future simple      etc.    
-  Simple sentence/ Compound sentence            

ม.๒ ๑. ปฏิบัติตามคําขอรอง  คําแนะนํา
คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ ที่ฟง
และอาน

คําขอรอง  คําแนะนํา  คําชี้แจง และคําอธิบาย เชน 
การทําอาหารและเครื่องดื่ม  การประดิษฐ  
การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  การใชอุปกรณ
-    Passive Voice ที่ใชในโครงสรางประโยคงายๆ 

เชน  is/are + Past Participle
-    คําสันธาน (conjunction) เชน and/ but/ or/

before/ after      etc.
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน First,…

Second,… Third,… Fourth,… Finally,…        
etc.



๑๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๒ ๒. อานออกเสียงขอความ ขาว 

ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ
ถูกตองตามหลักการอาน 

ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรอง 
การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน

 - การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา 
- การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา

 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค
- การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ
-  การแบงวรรคตอนในการอาน
- การอานบทรอยกรองตามจังหวะ

๓. ระบุ/เขียนประโยค  และขอความ 
ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง 
รูปแบบ ตางๆ ที่อาน

ประโยค หรือขอความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ  การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา และวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนวง
คําศัพทสะสมประมาณ ๑,๗๕๐-๑,๙๐๐ คํา 
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ  เครื่องหมาย 
กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ 
บุคคล สถานที่ตางๆ โดยใช  Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast: but, although/
Quantity words เชน many/ much/ a lot of/ lots of/
some/ any/ a few/ few/ a little/ little     etc.

๔. เลือกหัวขอเรื่อง  ใจความสําคัญ                
บอกรายละเอียดสนับสนุน 
(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน  
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง
งายๆ ประกอบ

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน เว็บไซด
 การจับใจความสําคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความ
สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน
คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง เชน  ใคร 
ทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม ใชหรือไม



๑๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.๒ - Yes/No Question 
- Wh-Question
-  Or-Question       
    etc.    
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การให
เหตุผล และการยกตัวอยาง  เชน I think…/ I 
feel…/ I believe…
-   คําสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/

so/ before/after 
-   ตัวเชื่อม (connective words) First,… Next,…  

After,… Then,… Finally,…      etc.
-   Tenses:  present simple/ present continuous/

present perfect/ past simple/ future tense     etc.    
-  Simple sentence/Compound sentence            

ม.๓ ๑. ปฏิบัติตามคําขอรอง  คําแนะนํา
คําชี้แจง  และคําอธิบายที่ฟงและ
อาน

คําขอรอง คําแนะนํา  คําชี้แจง และคําอธิบาย ใน
การประดิษฐ  การบอกทิศทาง  ปายประกาศตางๆ  
การใชอุปกรณ 
-   Passive Voice ที่ใชในโครงสรางประโยคงายๆ 

เชน  is/are + past partciple
-   คําสันธาน (conjunction) เชน and/ but/ or/

before/ after/ because      etc.
-   ตัวเชื่อม (connective words) เชน First,…  

Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,…
Finally,…      etc.

๒. อานออกเสียงขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ
ถูกตองตามหลักการอาน 

ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรอง 
การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน
-   การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา  

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ
-  การแบงวรรคตอนในการอาน
-  การอานบทรอยกรองตามจังหวะ



๑๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๓ ๓. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความ

เรียง รูปแบบตางๆ  ใหสัมพันธกับ
ประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน 

ประโยค ขอความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ   
การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวงคําศัพท
สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คํา (คําศัพท         
ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียง เชน  สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่
ตางๆ  โดยใช Comparison of adjectives/ adverbs/
Contrast : but, although/ Quantity words เชน 
many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a few/
few/ a little/ little       etc.

๔. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความ
สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอานจากสื่อประเภทตางๆ  
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ

การจับใจความสําคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความ
สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง เชน  ใคร 
ทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม ใชหรือไม
- Yes/No Question 
-  Wh-Question
-  Or-Question  
    etc.    
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การให
เหตุผลและการยกตัวอยาง เชน I think…/ I feel…/
I believe…/ I agree/disagree…/ I don’t believe…/
I have no idea…
- if clauses
- so…that/such…that



๒๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๓ -    คําสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/

because/ so/ before/ after     etc.
-   Infinitive pronouns :some/ any/ someone/

anyone/ everyone/ one/ ones     etc.
-   Tenses : present simple/ present continuous/

present perfect/ past simple/ future tense     etc.
-   Simple sentence/ Compound sentence/ Complex 

sentence
ม. ๔-๖ ๑. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือ

การใชงานตางๆ  คําชี้แจง คําอธิบาย 
และคําบรรยายที่ฟงและอาน

คําแนะนํา  คําชี้แจง  คําอธิบาย  คําบรรยาย เชน 
ประกาศเตือนภัยตางๆ  ยาและการใชยา การใช
อุปกรณและสิ่งของ  การสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 
-    Modal verb : should/ ought to/ need/ have to/

must+ verb ที่เปน infinitive without to เชน
You should have it after  meal. (Active 
Voice)/The doses must be divided. (Passive 
Voice)

-   Direct/Indirect Speech
-   คําสันธาน (conjunction) and/ but/ or/ so/ not 

only…but also/ both…and/ as well as/ after/
because    etc.

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

๒. อานออกเสียงขอความ  ขาว 
ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และ
บทละครสั้น (skit) ถูกตองตาม
หลักการอาน 

ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และ
บทละครสั้น
การใชพจนานุกรม
หลักการอานออกเสียง เชน

  - การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา   
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม



๒๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม. ๔-๖ -   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ
-  การแบงวรรคตอนในการอาน
-   การอานบทรอยกรองตามจังหวะ

๓. อธิบายและเขียนประโยค
และขอความใหสัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใช
ความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธ
กับประโยค และขอความที่ฟงหรือ
อาน

ประโยคและขอความ
การตีความ/ถายโอนขอมูลใหสัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียง เชน ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง อักษรยอ จากกลุมสาระการเรียนรูอื่น ดวย
การพูดและการเขียนอธิบาย โดยใช Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although, 
however, in spite of…/ Logical connectives เชน 
caused by/ followed by/ consist of.      etc.

๔. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ
สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่
เปนสารคดีและบันเทิงคดี  พรอมทั้ง
ใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี
การจับใจความสําคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห
ความการตีความ
การใช skimming/scanning/guessing/context clue
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การให
เหตุผลและการยกตัวอยาง เชน  I believe…/ I 
agree with… but…/ Well, I must say…/ What do 
you think of /about…?/I think/don’t think…?/
What’s your opinion about…?/ In my opinion…/
-  if clauses
-  so…that/such…that
- too to…/enough to…
- on the other hand,…
- other (s)/another/the other (s)
- คําสันธาน (conjunctions) because/and/so/but/ 
  however/because of/due to/owing to       etc.

- Infinitive pronouns : some, any, someone, 
anyone, everyone, one, ones     etc.

- Tenses : present simple/present continuous/
  present perfect/past simple/future tense   etc.

- Simple sentence/Compound sentence/Complex  
sentence              



๒๒

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   แสดงความรูสึก
  และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ใน

การสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง

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

๒. ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบที่ฟง คําสั่งที่ใชในหองเรียน
๓. บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง

คําศัพท สํานวน และประโยคที่ใชบอกความ
ตองการ เชน I want…/Please,…     etc.

๔. พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง

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

ป.๒ ๑. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ใน
การสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง

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.

๒. ใชคําสั่งและคําขอรองงายๆ ตาม
แบบที่ฟง

คําสั่งและคําขอรองที่ใชในหองเรียน

๓. บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง 

คําศัพท สํานวน และประโยคที่ใชบอกความ
ตองการ เชน I want…/ Please,…     etc.

๔. พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง

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



๒๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.๓ ๑. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ใน
การสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง

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

๒ .ใชคําสั่งและคําขอรองงายๆ ตาม
แบบที่ฟง

คําสั่งและคําขอรองที่ใชในหองเรียน

๓. บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง 

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

๔. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟง

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

๕. บอกความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใกลตัว หรือ
กิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง

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

ป.๔ ๑. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/
ขอความที่ใชแนะนําตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล
ตัว และสํานวนการตอบรับ  เชน  Hi/Hello/Good 
morning/Good afternoon/Good evening/I am 
sorry./How are you?/I’m fine. Thank you. 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.  



๒๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.๔ ๒ .ใชคําสั่ง คําขอรอง และคําขอ
อนุญาตงายๆ 

คําสั่ง  คําขอรอง  และคําขออนุญาตที่ใชใน
หองเรียน 

๓.  พูด/เขียนแสดงความตองการ
ของตนเอง และขอความชวยเหลือ
ในสถานการณงายๆ 

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

๔. พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว 

คําศัพท  สํานวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 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.

๕.  พูดแสดงความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว และ
กิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง

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

ป.๕ ๑. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/
ขอความที่ใชแนะนําตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล
ตัว และสํานวนการตอบรับ  เชน  Hi  / Hello/ Good 
morning  / Good afternoon/ Good evening/ I am 
sorry./ How are you?/ I’m fine. Thank you. 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. 



๒๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๕ ๒. ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขอ

อนุญาต และใหคําแนะนํางายๆ 
คําสั่ง  คําขอรอง  คําแนะนําที่มี ๑-๒  ขั้นตอน

๓. พูด/เขียนแสดงความตองการ  
ขอความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณงายๆ 

คําศัพท สํานวน และประโยคที่ใชบอกความ
ตองการ  ขอความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ เชน Please…/ May…?/     
I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…    
etc.

๔. พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และเรื่องใกลตัว

คําศัพท  สํานวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 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.

๕. พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 
และกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

คําและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก 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.๖ ๑. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล 

บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ ประโยค/
ขอความที่ใชแนะนําตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล
ตัว และสํานวนการตอบรับ  เชน  Hi/ Hello/ Good 
morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am



๒๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๖ sorry.  / How are you?/ I’m fine./ Very well./ 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.

๒. ใชคําสั่ง คําขอรอง และให
คําแนะนํา

คําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําที่มี ๒-๓ ขั้นตอน

๓. พูด/เขียนแสดงความตองการ  
ขอความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณงายๆ 

คําศัพท สํานวน และประโยคที่ใชบอกความ
ตองการ ขอความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ เชน Please…/ May…?/ I 
need…/ Help me!/ Can/Could…?/ Yes,.../No,…    
etc.

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว

คําศัพท  สํานวน และประโยคที่ใชขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 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.

๕. พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผล
สั้นๆ ประกอบ

คําและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก และการให
เหตุผลประกอบ เชน ชอบ/ไมชอบ  ดีใจ  เสียใจ    
มีความสุข   เศรา  หิว  รสชาติ  สวย  นาเกลียด 
เสียงดัง  ดี ไมดี เชน
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…
I/You/We/They like…/He/She likes…because…



๒๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๖ 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.

ม.๑ ๑. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยางสุภาพ  การชักชวน ประโยค/ขอความ   
ที่ใชแนะนําตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว และ
สํานวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม สถานการณตาง  ๆในชีวิตประจําวัน 

๒. ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา และ
คําชี้แจง ตามสถานการณ

คําขอรอง คําแนะนํา และคําชี้แจง 

๓. พูดและเขียนแสดงความตองการ  
ขอความชวยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ อยางเหมาะสม

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ ขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือ  เชน
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./Certainly./
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would you 
like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/
Sorry, but…         etc.

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยาง
เหมาะสม

คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการ
ขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงหรืออาน  

๕. พูดและเขียนแสดงความรูสึก 
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ ใกลตัว  กิจกรรมตางๆ 
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อยางเหมาะสม

ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดัง 
ดี ไมดี  จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจําวัน เชน



๒๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๑ Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations.

I like… because… / I love…because…/
I feel… because…
I think…/ I believe…/ I agree/disagree…
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          
etc.

ม.๒ ๑. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว  
และสถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยางสุภาพ  การชักชวน ประโยค/ขอความ  
ที่ใชแนะนําตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว และ
สํานวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง   เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

๒. ใชคําขอรอง  ใหคําแนะนํา 
คําชี้แจง และคําอธิบายตาม
สถานการณ

คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบาย 

 ๓. พูดและเขียนแสดงความตองการ  
เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ 
ในสถานการณตาง  ๆอยางเหมาะสม

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน
Please…/…, please./ I’d like…/ I need… /
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 
Certainly./ Yes, of course./ Sure.  / Go right ahead./  
Need some help?/ What can I do to help?/
Would you like any help?/ I’m afraid…/
I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc.

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
อยางเหมาะสม

คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการ
ขอและใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน  



๒๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.๒ ๕. พูดและเขียนแสดงความรูสึก
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เร่ืองตางๆ กิจกรรม และประสบการณ
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยาง 
เหมาะสม

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

ม.๓ ๑. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องตางๆใกลตัว 
สถานการณ  ขาว  เรื่องที่อยูในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยางสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว สถานการณ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสนทนา/เขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว  สถานการณ  ขาว 
เร่ืองที่อยูในความสนใจในชีวิตประจําวัน   

๒. ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา 
คําชี้แจง และคําอธิบายอยาง
เหมาะสม

คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง  คําอธิบาย ที่มีขั้นตอน
ซับซอน

 ๓. พูดและเขียนแสดงความตองการ  
เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ในสถานการณตาง  ๆอยางเหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would you 
like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/
Sorry, but…         etc.

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
หรืออานอยางเหมาะสม

คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการ
ขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน  



๓๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๓ ๕. พูดและเขียนบรรยายความรูสึก 

และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ  กิจกรรม ประสบการณ 
และขาว/เหตุการณ  พรอมทั้งให
เหตุผลประกอบอยางเหมาะสม

ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ          
มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดัง 
ดี  ไมดี  จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจําวัน เชน 
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 
on... / I like…because…/ I love… because… /
I feel… because…I think…/ I believe…/
I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like…   

I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          
etc.

ม.๔-๖ ๑. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ     
ใกลตัว ประสบการณ  สถานการณ  
ขาว / เหตุการณ ประเด็นที่อยูใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อยางตอเนื่องและเหมาะสม

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอยางสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว สถานการณ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสนทนา/เขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว  ประสบการณ  
สถานการณตางๆ ขาวเหตุการณ  ประเด็นที่อยูใน
ความสนใจของสังคม

๒. เลือกและใชคําขอรอง ให
คําแนะนํา  คําชี้แจง คําอธิบาย    
อยางคลองแคลว

คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง  คําอธิบาย ที่มี
ขั้นตอนซับซอน

๓.พูดและเขียนแสดงความตองการ  
เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณ
จําลองหรือสถานการณจริงอยาง
เหมาะสม  

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/Would you please…?Yes,../
Please do. / Certainly./ Yes, of course./Sure./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would you 
like any help?/ If you like I could…/ What can I 
do to help?/ Would you like any help?/ Would 
you like me to help you?/ If you need anything, 
please…/ Is there anything I can do?/ I’ll do it for 
you./ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…            
etc.



๓๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๔-๖ ๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให

ขอมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟง
และอานอยางเหมาะสม

คําศัพท  สํานวน ประโยคและขอความที่ใชในการ
ขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย   เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ขาว/
เหตุการณที่ฟงและอาน

๕. พูดและเขียนบรรยายความรูสึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องตางๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ และขาว/เหตุการณ
อยางมีเหตุผล

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



๓๒

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๓  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด
  และการเขียน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกลตัว
คําและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน  บอกชื่อ  
อายุ รูปราง  สวนสูง  เรียกสิ่งตางๆ จํานวน ๑-๒๐  
สี  ขนาด  สถานที่อยูของสิ่งของ

ป.๒ ๑. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกลตัว

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

ป.๓ ๑. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกลตัว

คําและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน  บอกชื่อ  
อายุ รูปราง  สวนสูง  เรียกสิ่งตางๆ จํานวน ๑-๕๐  
สี  ขนาด  สถานที่อยูของสิ่งของ

๒. จัดหมวดหมูคําตามประเภทของ
บุคคล สัตว และสิ่งของ ตามที่ฟง 
หรืออาน 

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

ป.๔ ๑. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว

ประโยคและขอความที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว และเรื่องใกลตัว  เชน 
ชื่อ  อายุ  รูปราง  สี  ขนาด รูปทรง สิ่งตางๆ จํานวน
๑-๑๐๐ วัน เดือน ป ฤดูกาล ที่อยูของสิ่งตางๆ 
เครื่องหมายวรรคตอน

๒. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ ใกลตัวตามที่ฟงหรือ
อาน 

คํา กลุมคําที่มีความหมายสัมพันธของสิ่งตางๆ   
ใกลตัว เชน การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธของ
ภาพกับคํา หรือกลุมคํา โดยใชภาพ  แผนภูมิ  
แผนภาพ   แผนผัง 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นงายๆ 
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว

ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ ใกลตัว



๓๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.๕ ๑. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว

ประโยคและขอความที่ใชในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคล สัตว สถานที่ และกิจกรรมตางๆ เชน ขอมูล
สวนบุคคล  เรื่องตางๆ ใกลตัว จํานวน ๑-๕๐๐
ลําดับที่  วัน เดือน ป ฤดูกาล  เวลา  สภาพดินฟา
อากาศ  อารมณ ความรูสึก  สี  ขนาด รูปทรง  ที่อยู
ของสิ่งตางๆ  
เครื่องหมายวรรคตอน

๒. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ
แสดงขอมูลตางๆ ตามที่ฟงหรืออาน 

คํา กลุมคํา ประโยคที่แสดงขอมูลและความหมาย
ของเรื่องตางๆ  ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ ใกลตัว

ประโยคที่ใชในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว

ป.๖ ๑. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  
เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

ประโยคและขอความที่ใชในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจําวัน  เพื่อน สิ่งแวดลอมใกลตัว  
เชน ขอมูลสวนบุคคล เรียกสิ่งตางๆ จํานวน ๑-
๑,๐๐๐ ลําดับที่ วัน เดือน ป ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรม
ที่ทํา  สี  ขนาด รูปทรง  ที่อยูของสิ่งตางๆ  ทิศทาง
งายๆ สภาพดินฟาอากาศ  อารมณ ความรูสึก 
เครื่องหมายวรรคตอน

๒. เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และ
ตารางแสดงขอมูลตางๆ ที่ฟงหรือ
อาน 

คํา กลุมคํา และประโยคที่มีความหมายสัมพันธกับ
ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง 

๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว

ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น

ม.๑ ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง    กิจวัตรประจําวัน 
ประสบการณ และสิ่งแวดลอม   
ใกลตัว

ประโยคและขอความที่ใชในการบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ  สิ่งแวดลอม 
ใกลตัว เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเรียน การเลนกีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ 
การทองเที่ยว    

๒. พูด/เขียน สรุปใจความสําคัญ/
แกนสาระ(theme) ที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูใน
ความสนใจของสังคม

การจับใจความสําคัญ/แกนสาระ การวิเคราะห
ความเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจ เชน 
ประสบการณ ภาพยนตร กีฬา เพลง 



๓๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.๑ ๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตางๆ   
ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ

การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตาง  ๆใกลตัว

ม.๒ ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง   กิจวัตรประจําวัน
ประสบการณ และขาว/เหตุการณ    
ที่อยูในความสนใจของสังคม

การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 
ประสบการณ  ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจ
ของสังคม เชน การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ     

๒. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/
แกนสาระ หัวขอเรื่อง (topic) ที่ได
จากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ 
ที่อยูในความสนใจของสังคม

การจับใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่อง  
การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยูในความ
สนใจ เชน ประสบการณ  ภาพยนตร  กีฬา  ดนตรี 
เพลง 

๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตางๆ ใกลตัว 
และประสบการณ  พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องตาง  ๆใกลตัว และ
ประสบการณ

ม.๓ ๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง  ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณ  / เรื่อง/ ประเด็นตางๆ     
ที่อยูในความสนใจของสังคม

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  ขาว/
เหตุการณ/ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม 
เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเลน
กีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ     

๒. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/
แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/
สถานการณที่อยูในความสนใจของ
สังคม

การจับใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่อง  
การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยู
ในความสนใจ  เชน ประสบการณ เหตุการณ 
สถานการณตางๆ  ภาพยนตร  กีฬา  ดนตรี เพลง 

๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ  
และเหตุการณ  พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบ

การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ



๓๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๔-๖ ๑. พูดและเขียนนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ ขาว/
เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ 
ตามความสนใจของสังคม

การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นที่อยูในความ
สนใจของสังคม เชน การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเลนกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร การฟง
เพลง  การเลี้ยงสัตวการอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ     

๒. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/
แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะห
เรื่อง กิจกรรม ขาว  เหตุการณ และ
สถานการณตามความสนใจ

การจับใจความสําคัญ/แกนสาระ 
การวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ  และ
สถานการณตามความสนใจ

๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ  
และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น  สังคม  
และโลก  พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ

การแสดงความคิดเห็น  การใหเหตุผลประกอบและ
ยกตัวอยางเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณในทองถิ่น  สังคม  และโลก



๓๖

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. พูดและทําทาประกอบ ตาม

วัฒนธรรมของเจาของภาษา
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การใชสีหนา
ทาทางประกอบการพูดขณะแนะนําตนเอง  การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ   

๒. บอกชื่อและคําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสําคัญของเจาของภาษา  

คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน  

๓.  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง 
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน   

ป.๒ ๑. พูดและทําทาประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา

วัฒนธรรมของเจาของภาษา  เชน การใชสีหนา
ทาทางประกอบการพูดขณะแนะนําตนเอง   การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ  

๒. บอกชื่อและคําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสําคัญของเจาของภาษา

คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา 
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน   

๓.  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง 
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน     

ป.๓ ๑. พูดและทําทาประกอบ ตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา   

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา  เชน 
การขอบคุณ  ขอโทษ การใชสีหนาทาทางประกอบ 
การพูดขณะแนะนําตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

๒. บอกชื่อและคําศัพทงายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษา    

คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และ
ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เชน วันคริสตมาส  
วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน เครื่องแตงกาย  อาหาร  
เครื่องดื่ม  



๓๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๓ ๓.  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน การเลนเกม 
การรองเพลง  การเลานิทานประกอบทาทาง 
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 

ป.๔ ๑. พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพ
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา    

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  
การขอบคุณ ขอโทษ  การใชสีหนาทาทางประกอบ 
การพูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

๒. ตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาล/
วันสําคัญ/ งานฉลองและชีวิตความ
เปนอยูงายๆ ของเจาของภาษา      

คําศัพทและขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งาน
ฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เชน 
วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  วันวาเลนไทน 
เครื่องแตงกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม    

๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน  การเลนเกม
การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง บทบาท
สมมุติ วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน     

ป.๕ ๑. ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยา
ทาทางอยางสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา  

การใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทาง ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การใชสีหนาทาทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  การ
กลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

๒. ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของ
เทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเปนอยูงายๆ ของเจาของ
ภาษา  

ขอมูลและความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งาน
ฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  เชน 
วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 
เครื่องแตงกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม    

๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ 
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  
วันวาเลนไทน    



๓๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๖ ๑. ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยา

ทาทางอยางสุภาพเหมาะสม  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  

การใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทาง ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา   
เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การใชสีหนาทาทาง
ประกอบการพูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ    
การกลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    

๒. ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
สําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยู
ของเจาของภาษา   

ขอมูลและความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/
งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  
เชน วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน 
เครื่องแตงกายตามฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม  

๓. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  
วันวาเลนไทน    

ม.๑ ๑.ใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยาทาทาง
สุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา

การใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย   การใชสีหนาทาทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนําตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   
การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การกลาวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล          
วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู และ
ประเพณีของเจาของภาษา

ความเปนมาและความสําคัญของเทศกาล วันสําคัญ 
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา

๓. เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  
วันวาเลนไทน    



๓๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๒ ๑. ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทาง

เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา

การใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  
การใชสีหนาทาทางประกอบ การพูดขณะแนะนํา
ตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบกมือ  การแสดง
ความรูสึกชอบ/ไมชอบ  การกลาวอวยพร  การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

๒. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ 
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
เจาของภาษา

ความเปนมาและความสําคัญของเทศกาล วันสําคัญ  
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา

๓. เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  
วันวาเลนไทน    

ม.๓ ๑. เลือกใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยา
ทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา

การเลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ชมเชย   การใชสีหนาทาทางประกอบ  การพูด 
ขณะแนะนําตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   
การแสดงความ รูสึกชอบ/ไมชอบ  การกลาวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

๒. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู   
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจาของภาษา

ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจาของภาษา 

๓. เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  
วันวาเลนไทน    



๔๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๔-๖ ๑. เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยา

ทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  
โอกาส และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา  

การเลือกใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยาทาทางในการ
สนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การขอบคุณ
ขอโทษ  การชมเชย  การใชสีหนาทาทางประกอบ 
การพูดขณะแนะนําตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงความ รูสึกชอบ/ไมชอบ  การกลาว
อวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อ    และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจาของภาษา

วิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา 

๓. เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอยาง
เหมาะสม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน/เรื่องจากภาพยนตร 
บทบาทสมมุติ  ละครสั้น  วันขอบคุณพระเจา 
วันคริสตมาส  วันขึ้นปใหม  วันวาเลนไทน    



๔๑

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร

ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย

ป.๒ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย

ป.๓ ๑. บอกความแตกตางของเสียง
ตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยค
งายๆ ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และ
ประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
  

ป.๔ ๑. บอกความแตกตางของเสียง
ตัวอักษร คํา กลุมคํา  ประโยค และ
ขอความของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และ
ประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
  

๒. บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลและงานฉลอง  
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย 

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล  และ
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ   
ของไทย

ป.๕ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน  และการลําดับคํา (order)
ตามโครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของภาษากับของไทย
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

๒. บอกความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลและงานฉลอง 
ของเจาของภาษากับของไทย

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและ
งานฉลองของเจาของภาษากับของไทย



๔๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๖ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกตาง

ระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตางๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน  และการลําดับคําตาม
โครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของภาษากับของไทย
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง
และประเพณีของเจาของภาษากับ
ของไทย  

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล  งานฉลอง และประเพณีของ
เจาของภาษากับของไทย

ม.๑ ๑. บอกความเหมือนและความ
แตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ  การใช
เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ลําดับคําตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของภาษากับของไทย
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางเทศกาล    
งานฉลอง วันสําคัญ และชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษากับของไทย

ความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล 
งานฉลอง  วันสําคัญ และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษากับของไทย

ม.๒ ๑. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตางๆ 
และการลําดับคําตามโครงสราง
ประโยค ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ 
ของเจาของภาษากับของไทย  การใชเครื่องหมาย
วรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสรางประโยค
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

๒ เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวาง
ชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทย  

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย



๔๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๓ ๑. เปรียบเทียบและอธิบายความ

เหมือนและความแตกตางระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  
และการลําดับคําตามโครงสราง
ประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ 
ของเจาของภาษากับของไทย  การใชเครื่องหมาย
วรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสรางประโยค
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

๒. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวาง
ชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทย และ
นําไปใชอยางเหมาะสม

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย
การนําวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช

ม.๔-๖ ๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางโครงสรางประโยค 
ขอความ สํานวน  คําพังเพย  สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย

การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
โครงสรางประโยค ขอความ สํานวน คําพังเพย 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

๒. วิเคราะห/อภิปราย ความเหมือน
และความแตกตางระหวางวิถีชีวิต 
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทยและนําไปใชอยาง
มีเหตุผล

การวิเคราะห/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับของไทย  การนําวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาไปใช



๔๔

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน
พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น
คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ป.๒ ๑. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น

คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ป.๓ ๑. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น

คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ป.๔ ๑. คนควา  รวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
และนําเสนอดวยการพูด / การเขียน

การคนควา  การรวบรวม และการนําเสนอ คําศัพท
ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ป.๕ ๑. คนควา รวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
และนําเสนอดวยการพูด / การเขียน

การคนควา  การรวบรวม และการนําเสนอคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ป.๖ ๑. คนควา  รวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรู และนําเสนอดวย
การพูด /  การเขียน

การคนควา  การรวบรวม และการนําเสนอคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ม.๑ ๑. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน

การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการ
นําเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น

ม.๒ ๑. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน

การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการ
นําเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น

ม.๓ ๑. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และ
นําเสนอดวยการพูดและการเขียน

การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการ
นําเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น



๔๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๔-๖ ๑. คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และ
นําเสนอดวยการพูดและการเขียน

การคนควา/การสืบคน การบันทึก การสรุป  การ
แสดงความคิดเห็น และนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ 



๔๖

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่

เกิดขึ้นในหองเรียน
การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่
เกิดขึ้นในหองเรียน

ป.๒ ๑. ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่
เกิดขึ้นในหองเรียน

การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่
เกิดขึ้นในหองเรียน

ป.๓ ๑. ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่
เกิดขึ้นในหองเรียน

การใชภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่
เกิดขึ้นในหองเรียน

ป.๔ ๑. ฟงและพูด/อานในสถานการณที่
เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา

การใชภาษาในการฟงและพูด/อานในสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน

ป.๕ ๑. ฟง พูด และอาน/เขียนใน
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา

การใชภาษาในการฟง พูด และอาน/เขียนใน
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน

ป.๖ ๑. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น
ในหองเรียนและสถานศึกษา

ม.๑ ๑. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา 

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา

ม.๒ ๑. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา  และ
ชุมชน

ม.๓ ๑. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม

ม.๔-๖ ๑. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณ
จําลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม



๔๗

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวม

คําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ  

ป.๒ ๑. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว

การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ  

ป.๓ ๑. ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว

การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ  

ป.๔ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการ
รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆ  

ป.๕ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการ
รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆ  

ป.๖ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและการ
รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆ  

ม.๑ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/คนควา ความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรู
ตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

ม.๒ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/คนควา รวบรวมและสรุป
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรู
ตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

๒. เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ของโรงเรียนเปน
ภาษาตางประเทศ

การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน         
เชน การทําหนังสือเลมเล็กแนะนําโรงเรียน        
การทําแผนปลิว ปายคําขวัญ คําเชิญชวนแนะนํา
โรงเรียน  การนําเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน
เปนภาษาอังกฤษ   



๔๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๓ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน/คนควา รวบรวม และสรุป
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรู
ตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

๒. เผยแพร /ประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน 
และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ

การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน 
และทองถิ่น เชน การทําหนังสือเลมเล็กแนะนํา
โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น การทําแผนปลิว    
ปายคําขวัญ   คําเชิญชวนแนะนํา   โรงเรียนและ
สถานที่สําคัญในชุมชนและทองถิ่น การนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น    
เปนภาษาอังกฤษ    

ม.๔-๖ ๑. ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห 
และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรู
ตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

๒. เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล  
ขาวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และ
ทองถิ่น/ประเทศชาติ เปน
ภาษาตางประเทศ 

การใชภาษาอังกฤษในการเผยแพร/ประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/
ประเทศชาติ  เชน  การทําหนังสือเลมเล็กแนะนํา
โรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น/ประเทศชาติ  การทําแผน
ปลิว ปายคําขวัญ  คําเชิญชวนแนะนําโรงเรียน 
สถานที่สําคัญในชุมชนและทองถิ่น/ประเทศชาติ  
การนําเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน  ชุมชน  
ทองถิ่น/ประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ    



๔๙

อภิธานศัพท

การเดาความหมายจากบริบท (context  clue) 

 การเดาความหมายของคําศัพทหรือขอความที่ไมทราบความหมายโดยไมตองเปดพจนานุกรม 
เปนการเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการชี้แนะจากคําศัพทหรือขอความที่แวดลอมคําศัพทหรือขอความ
ที่อาน เพื่อชวยในการทําความเขาใจหรือตีความหมายของคําศัพทหรือขอความที่ไมเขาใจความหมาย

การถายโอนขอมูล

การแปลงขอมูลที่ผูสงสารตองการจะสื่อสารใหผูรับสารเขาใจความหมายในรูปแบบที่ตองการ 
เชน การถายโอนขอมูลที่เปนคํา ประโยค หรือขอความไปเปนขอมูลที่เปนกราฟ สัญลักษณ รูปภาพ 
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   หรือการถายโอนขอมูลที่เปนกราฟ สัญลักษณ รูปภาพ  แผนผัง แผนภูมิ 
ตาราง  ฯลฯ ไปเปนขอมูลที่เปนคํา ประโยค หรือขอความ

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งเปนเครื่องมือในการรับสารและสงสารดวย
ภาษานั้นๆ ไดอยางสื่อความหมาย คลองแคลว ถูกตอง เขาถึงสารไดอยางชัดเจน 

บทกลอน  (nursery   rhyme)

บทรอยกรองสําหรับเด็ก ที่มีคําคลองจองและมีความไพเราะ  เพื่อชวยใหจดจําไดงาย 

บทละครสั้น (skit)

งานเขียนหรือบทละครสั้นที่มีการแสดงออกดวยทาทางและคําพูด ทําใหเกิดความสนุกสนาน 
อาจเปนเรื่องที่มาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว  สิ่งของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน

ภาษาทาทาง

การสื่อสารโดยการแสดงทาทางแทนคําพูดหรือการแสดงทาทางประกอบคําพูด เพื่อให
ความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  การแสดงทาทางตางๆ อาจแสดงไดลักษณะ เชน การแสดงออกทาง
สีหนา  การสบตา  การเคลื่อนไหวศีรษะ มือ การยกมือ  การพยักหนา  การเลิกคิ้ว เปนตน

วัฒนธรรมของเจาของภาษา

วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่ใชภาษานั้น นับตั้งแตวิธีการกินอยู การแตงกาย การ
ทํางาน การพักผอน การแสดงอารมณ  การสื่อความ  คานิยม ความคิด  ความเชื่อ ทัศนคติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  งานฉลอง และมารยาท เปนตน  



๕๐

สื่อที่ไมใชความเรียง (non-text  information)

สิ่งที่ใชสื่อสารแทนคํา วลี ประโยค และขอความ เชน กราฟ  สัญลักษณ รูปภาพ สิ่งของ 
แผนผัง แผนภูมิ  ตาราง  เปนตน 



๕๑

คณะผูจัดทํา

คณะที่ปรึกษา
๑. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายวินัย  รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสุชาติ  วงศสุวรรณ                         ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู  
๔. นางเบญจลักษณ  น้ําฟา                         ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางภาวนี ธํารงเลิศฤทธิ์                       รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานยกราง
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธาน
๒. รองศาสตราจารยสุชาดา  นิมมานนิตย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะทํางาน
๓. นางกุศยา  แสงเดช     ขาราชการบํานาญ คณะทํางาน
๔. นางสุดา  ใบแยม ขาราชการบํานาญ คณะทํางาน
๕. นางสาวศิริพรรณ  อรรถวิน ขาราชการบํานาญ คณะทํางาน
๖. นางศุภลักข  โกมารกุล  ณ  นคร สถาบันทดสอบ TOEIC คณะทํางาน
๗. Mr. Robert  Woodhead สถาบันทดสอบ TOEIC คณะทํางาน
๘. นางสิรีธร  เบญจางคประเสริฐ สํานักบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
คณะทํางาน

๙. นางปราณี  ศิริรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑

คณะทํางาน

๑๐. นางปราณี  บุญไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑

คณะทํางาน

๑๑. นางสาวพิรุณ  ติละภัทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒

คณะทํางาน

๑๒. นางภารดี  อิงขจรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะทํางาน  
๑๓. นางพรทิพา  ถาวรบุตร โรงเรียนศึกษานารี คณะทํางาน
๑๔. นางสาวธีรา  พงษศาสตร โรงเรียนศรีอยุธยา คณะทํางาน
๑๕. นางพรสวาท  เจริญทรัพย โรงเรียนบางกะป คณะทํางาน
๑๖. นางพรสิริ  อิงคชัยโชติ โรงเรียนบางกะป คณะทํางาน
๑๗. นางอัจฉรา  สภานนท โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ

บํารุง
คณะทํางาน



๕๒

๑๘. นางสาวสาลี่  ศิลปธรรม โรงเรียนวัดดอนขุนหวย คณะทํางาน
๑๙. นางพุทธสอน ไชยเดชะ   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะทํางาน
๒๐. นางสาววีณา  วัฒโนภาษ   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารุง คณะทํางาน
๒๑. นางสาวนงลักษณ  เดชดําเกิงชัย โรงเรียนเผยอิง คณะทํางาน
๒๒. นางสาวขนิษฐา  สุวรรณรุจิ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน  
๒๓. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ

เลขานุการ
๒๔. นางสาวอังคณา  ผิวเกลี้ยง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ
๒๕. นางสาวเงินยวง  นุดตะเคียน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ

คณะบรรณาธิการ  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารยสุชาดา  นิมมานนิตย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ชิโนกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔. นางทวิชา  แพทยวิบูลย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๕. นางศุภลักข  โกมารกุล ณ นคร สถาบันทดสอบ TOEIC
๖. Mr.Robert  Woodhead สถาบันทดสอบ TOEIC
๗. นางสาวละเอียด  จุฑานันท สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน)
๘. นางสาวกิ่งแกว อารีรักษ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน)
๙. นางกุศยา  แสงเดช ขาราชการบํานาญ
๑๐. นางสาววาสี  ปรุงสิงห ขาราชการบํานาญ
๑๑. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข สถาบันภาษาอังกฤษ   สพฐ.
๑๒. นางสาวพรพิมล  ประสงคพร สถาบันภาษาอังกฤษ   สพฐ.
๑๓. นางสาวพิรุณ  ติละภัทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
๑๔. นางฉัตรแกว  เภาวิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
๑๕. นางภมร  จันทรโชตะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑
๑๖. นางสาวคณาพร  คมสัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๑๗. นางสาวสุเบดา  ปาทาน โรงเรียนดัดดรุณี



๕๓

๑๘. นางปาลีรัฐ  จันทรางกูร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
๑๙. นางสุพัตรา  สมสุวรรณชัย โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
๒๐. นางพุทธสอน  ไชยเดชะ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
๒๑. นางสาววีณา  วัฒโนภาษ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารุง
๒๒. นางสิริกร  สุกิน โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
๒๓. นางสาวศุภร  คงธนะ โรงเรียนศรีบุณยานนท
๒๔. นางเตือนใจ  อัครวิเชียร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
๒๕. นางสาวรตาภรณ  มานพพงษ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
๒๖. นางเพ็ญสินี  แสงชะอุม โรงเรียนอมรินทราราม
๒๗. นางสาวอรพิน  รุงเรือง โรงเรียนคลองมะขามเทศ
๒๘. นางภาวนี ธํารงเลิศฤทธิ์                       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๙. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๐. นางสาวขนิษฐา  สุวรรณรุจิ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๑. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๒. นางสาวอังคนา  ผิวเกลี้ยง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๓. นางสาวเงินยวง  นุดตะเคียน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา       
๓๔. นางเสาวภา   ศักดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

ฝายเลขานุการโครงการ
๑. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หัวหนาโครงการ
๒. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๓. นางดรุณี   จําปาทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๔. นางสาวพรนิภา  ศิลปประคอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๕. นางเสาวภา  ศักดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๖. นางสาวกอบกุล  สุกขะ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๗. นางสุขเกษม  เทพสิทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๘. นายวีระเดช  เชื้อนาม สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๙. วาที่ ร.ต. สุราษฏร  ทองเจริญ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๑๐. นางสาวประภาพรรณ   แมนสมุทร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๑๑. นายอนุจินต    ลาภธนาภรณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน



๕๔

คณะผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๑. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นางสาวอังคนา  ผิวเกลี้ยง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นางสาวเงินยวง  นุดตะเคียน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา       
๔. นางเสาวภา   ศักดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  


