หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ทาไมต้ องเรียนภาษาต่ างประเทศ
ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
ในชีวติ ประจาวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่ งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู ้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้ รวมทั้งเข้าถึง
องค์ ความรู ้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวสิ ัยทัศน์ในการดาเนินชีวติ
ภาษาต่างประเทศที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน ซึ่ งกาหนดให้เรี ยนตลอดหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรื อภาษาอื่นๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทา
รายวิชาและจัดการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม

เรียนรู้ อะไรในภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
มุง่ หวังให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ภาษาต่างประเทศ
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สาระสาคัญ ดังนี้
 ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่ องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม

๒
 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และ
เปิ ดโลกทัศน์ของตน
 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ
ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ชุมชน และสังคมโลก เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก

๓

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
 ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสี ยงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยคง่ายๆ และ
บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคาและกลุ่มคาที่ฟังตรงตาม
ความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรื ออ่านประโยค บทสนทนาหรื อนิทานง่ายๆ
 พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คาสั่งและ
คาขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
บอกความรู ้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ใกล้ตวั หรื อกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
 พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคคล สัตว์
และสิ่ งของตามที่ฟังหรื ออ่าน
 พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคาศัพท์
ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /วันสาคัญ /งานฉลอง และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 บอกความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
 บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตวั
 มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง -พูด) สื่ อสารตามหัวเรื่ องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั อาหาร เครื่ องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายใน
วงคาศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรม)
 ใช้ประโยคคาเดียว ( One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
 ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงประโยค ข้อความ
นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
เลือก /ระบุประโยคและข้อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายที่อ่าน บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและ
อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่ องเล่า

๔
 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ใช้คาสัง่ คาขอร้อง และให้คาแนะนา พูด /
เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตวั พูด /เขียน
แสดงความรู ้สึกเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
 พูด/เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั
 ใช้ถอ้ ยคา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ /งานฉลอง /ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา
เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
 บอกความหมือน / ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ
การใช้
เครื่ องหมายวรรคตอน และการลาดับคา ตามโครงสร้างประโยคของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
เปรี ยบเทียบความเหมือน /ความแตกต่างระหว่าง เทศกาล งานฉลองและประเพณี ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย
 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้ และนาเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน
 ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน) สื่ อสารตามหัวเรื่ องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่มเวลาว่างและนันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ
การซื้ อ-ขาย และลมฟ้ าอากาศ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและ
นามธรรม)
 ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่ อความหมายตามบริ บทต่างๆ
จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
 ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิ บายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยง
ข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ /เขียนสื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ สัมพันธ์กบั ประโยคและข้อความที่ฟังหรื ออ่าน เลือก/ระบุหวั ข้อเรื่ อง ใจความ
สาคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั สถานการณ์ ข่าว
เรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของสังคมและสื่ อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คาขอร้อง คาชี้แจง และ

๕
คาอธิ บาย ให้คาแนะนาอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย
อธิบาย
เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู ้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ /เรื่ อง/ประเด็นต่างๆ
ที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่ องที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/เหตุการณ์ /สถานการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
 เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิ บายเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
 เปรี ยบเทียบ และอธิ บายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิด
ต่างๆ และการลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรี ยบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความ แตกต่างระหว่าง ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
 ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อมูล /ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
 ใช้ภาษาสื่ อสารใน สถานการณ์จริ ง /สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น /ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสาร
ของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น เป็ นภาษาต่างประเทศ
 มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน) สื่ อสารตามหัวเรื่ องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม
เวลาว่างและนันทนาการ สุ ขภาพและ
สวัสดิการ การซื้ อ -ขาย ลมฟ้ าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริ การ สถานที่
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ ๒ ,๑๐๐-๒,๒๕๐ คา (คาศัพท์ที่เป็ น
นามธรรมมากขึ้น)
 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่ อความหมายตามบริ บทต่างๆ
ในการสนทนาทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

๖
จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
 ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิ บาย และคาบรรยายที่ฟังและ
อ่าน อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน
อธิ บายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ สัมพันธ์กบั ประโยคและข้อความที่ฟังหรื ออ่าน
จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่ อง
ที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจและสื่ อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือก
และใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิ บาย และให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรื อสถานการณ์จริ ง
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู ้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล
 พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง /ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม
ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย
สุ ภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
 ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่น จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
 ใช้ภาษาสื่ อสารใน สถานการณ์จริ ง /สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม

๗
 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น /ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ
จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ
 มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน) สื่ อสารตามหัวเรื่ องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ
นันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ การซื้ อ -ขาย ลมฟ้ าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริ การ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ
๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ คา (คาศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน)
 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่ อความหมายตามบริ บทต่างๆ ในการสนทนา ทั้งที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

๘

ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
๑. ปฏิบตั ิตามคาสั่ง และคาขอร้องที่ คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน
ฟัง หรื ออ่าน
- คาสั่ง เช่น Give me a/an.../Draw and color the
picture./ Put a/an…in/on/under a/an…/ Don’t
eat in class. etc.
- คาขอร้อง เช่น 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. อ่านออกเสี ยงคา สะกดคา อ่าน คา กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้าจังหวะ
กลุ่มคา ประโยค และบทพูดเข้า
และการสะกดคา
จังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตาม
การใช้พจนานุกรม
หลักการอ่าน
หลักการอ่านออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
- การออกเสี ยงเน้นหนัก -เบา ในคาและกลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า ในประโยค
๓. เลือก/ระบุภาพ หรื อสัญลักษณ์ตรง กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ และความหมาย
ตามความหมายของกลุ่มคาและ
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม
ประโยคที่ฟัง
ใกล้ตวั อาหาร เครื่ องดื่ม และนันทนาการ เป็ น
วงคาศัพท์สะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ คา (คาศัพท์
ที่เป็ นรู ปธรรรม)
๔. ตอบคาถามจากการฟังหรื ออ่าน ประโยค บทสนทนา หรื อนิทานที่มีภาพประกอบ
ประโยค บทสนทนา หรื อนิทาน
ประโยคคาถามและคาตอบ
ง่ายๆ
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…?
Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
etc.

๙
- Wh-Question เช่น
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.
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
๑. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่ อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ
ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง
เช่น 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 .ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆ ตาม คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน
แบบที่ฟัง
๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของ
คาศัพท์ สานวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ
ตนเองตามแบบที่ฟัง
เช่น Please,…/ May I go out?/ May I come in? etc.
๔. พูดขอและให้ขอ้ มูลง่ายๆเกี่ยวกับ คาศัพท์ สานวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอ้ มูล
ตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟัง
เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เช่น
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.

๑๐
๕. บอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ใกล้ตวั หรื อ
กิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู ้สึก เช่น ดีใจ
เสี ยใจ ชอบไม่ชอบ เช่น Yeah!/ Great!/ Cool!/
I’m happy./ I like cats./ I don’t like snakes. etc.

สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
๑. พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่ องใกล้ตวั

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
คาและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกล้ตวั และเรื่ องใกล้ตวั เช่น บอกชื่อ
อายุ รู ปร่ าง ส่ วนสู ง เรี ยกสิ่ งต่างๆ จานวน ๑-๕๐
สี ขนาด สถานที่อยูข่ องสิ่ งของ
๒. จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของ คา กลุ่มคาที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ และ
บุคคล สัตว์ และสิ่ งของ ตามที่ฟัง
สิ่ งของ เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
หรื ออ่าน
ภาพกับคา หรื อกลุ่มคา โดยใช้ภาพ แผนภูมิ
แผนภาพ แผนผัง

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้น
ป.๓

ป.๓

ตัวชี้วดั
๑. พูดและทาท่าประกอบ ตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น
การขอบคุณ ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ
การพูดขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ
๒. บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ
คาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง และ
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา เช่น วันคริ สต์มาส
และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของ
วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่ องแต่งกาย อาหาร
ภาษา
เครื่ องดื่ม
๓. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง
วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์

๑๑

สาระที่ ๒

ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
๑. บอกความแตกต่างของเสี ยง
ตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยค
ง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คา กลุ่มคา และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

สาระที่ ๓ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
๑. บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้อื่น

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น

สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยน

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยน

สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ที่
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตวั
เกี่ยวข้องใกล้ตวั จากสื่ อต่างๆ

๑๒

อภิธานศัพท์
การเดาความหมายจากบริบท (context clue)
การเดาความหมายของคาศัพท์หรื อข้อความที่ไม่ทราบความหมายโดยไม่ตอ้ งเปิ ดพจนานุกรม
เป็ นการเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการชี้แนะจากคาศัพท์หรื อข้อความที่แวดล้อมคาศัพท์หรื อข้อความ
ที่อ่าน เพื่อช่วยในการทาความเข้าใจหรื อตีความหมายของคาศัพท์หรื อข้อความที่ไม่เข้าใจความหมาย
การถ่ ายโอนข้ อมูล
การแปลงข้อมูลที่ผสู ้ ่ งสารต้องการจะสื่ อสารให้ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายในรู ปแบบที่ตอ้ งการ
เช่น การถ่ายโอนข้อมูลที่เป็ นคา ประโยค หรื อข้อความไปเป็ นข้อมูลที่เป็ นกราฟ สัญลักษณ์ รู ปภาพ
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ หรื อการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็ นกราฟ สัญลักษณ์ รู ปภาพ แผนผัง แผนภูมิ
ตาราง ฯลฯ ไปเป็ นข้อมูลที่เป็ นคา ประโยค หรื อข้อความ
ทักษะการสื่ อสาร
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการรับสารและส่ งสารด้วย
ภาษานั้นๆ ได้อย่างสื่ อความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน
บทกลอน (nursery rhyme)
บทร้อยกรองสาหรับเด็ก ที่มีคาคล้องจองและมีความไพเราะ เพื่อช่วยให้จดจาได้ง่าย
บทละครสั้ น (skit)
งานเขียนหรื อบทละครสั้นที่มีการแสดงออกด้วยท่าทางและคาพูด ทาให้เกิดความสนุกสนาน
อาจเป็ นเรื่ องที่มาจากนิทาน นิยาย ชีวติ ของคน สัตว์ สิ่ งของ หรื อตัดตอนมาจากงานเขียน
ภาษาท่าทาง
การสื่ อสารโดยการแสดงท่าทางแทนคาพูดหรื อการแสดงท่าทางประกอบคาพูด เพื่อให้
ความหมายมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลกั ษณะ เช่น การแสดงออกทาง
สี หน้า การสบตา การเคลื่อนไหวศีรษะ มือ การยกมือ การพยักหน้า การเลิกคิ้ว เป็ นต้น

๑๓
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
วิถีการดาเนินชีวติ ของคนในสังคมที่ใช้ภาษานั้น นับตั้งแต่วธิ ี การกินอยู่
การแต่งกาย การ
ทางาน การพักผ่อน การแสดงอารมณ์ การสื่ อความ ค่านิยม
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง และมารยาท เป็ นต้น
สื่ อทีไ่ ม่ ใช่ ความเรียง (non-text information)
สิ่ งที่ใช้สื่อสารแทนคา วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ สัญลักษณ์ รู ปภาพ สิ่ งของ
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง เป็ นต้น

๑๔

ตารางกาหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
จานวนเวลา 80 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา

เข้าใจคาสั่ง คาขอร้อง บทสนทนาสั้น ๆ ที่มี
ภาพประกอบ สนทนาด้วยภาษาง่าย ๆสั้น ๆ เพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการ
ของตน ขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและ
สิ่ งต่าง ๆ ใกล้ตวั แสดงความรู ้สึกของตน เข้า
ใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศกับภาษาไทย ในเรื่ องเสี ยงสระ
พยัญชนะ คา กลุ่มคา วลี ประโยค

หน่ วยการเรียนรู้
Project 1 All about us
- ‘Who is it’ Game
- You and me
- Board Display
- My Dictionary Picture
Project 2 Home Sweet Home
- A ‘House and Home’ Game
- My Family Photo
- Chat & Match
- My Dictionary Picture
Project 3. Keeping Healthy
- At the hospital
- Weekly Exercise Bingo
- My Bedtime Record
- My Dictionary Picture
Project 4 Good Food
- My Healthy Dish
- Party Food
- A Food Party
- My Dictionary Picture

เวลา 80 ช.ม
14
4
4
4
2
12
4
4
4
2
14
4
4
4
2
14
4
4
4
2

๑๕
Project 5. Country & City Life
- Country & City Mouse
- Play & Make Country
Mouse & City Mouse
- My Picture Dictionary

10
5

Project 6. It’s New Year
- My New Year ‘s Day
Poster
- My New Year ‘s Wish
Poster
- My Picture Dictionary
Project 7. Plants We Eat
- Growing Seed
- Parts Of Plants
- My Picture Dictionary
Project 8 Care & Clean
- My ‘ Care & Clean’ Poster
- My Slogan
- My Litter Bin

7
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2
2
1
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2
2
1
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2
1
1

