
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ 

 ช่วงชั้นปีที่ 1 (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3) 
                    ควำมส ำคัญของสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  

ด้วยวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็น
ทักษะส าคัญของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงกับวิ ชาอ่ืน  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ลักษณะเฉพำะ / ธรรมชำติของสำระกำรเรียนรู้ 

เป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง  และเป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสารสร้างความเข้าใจในความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อ่ืน  โดยเฉพาะเมื่อท า งาน
ร่วมกัน อันน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ ประโยคง่าย   เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องราว พร้อม 
กับแลกเปลี่ยนความรู้  แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  โดยผู้เรียนควรได้รับแรงเสริมและก าลังใจจากครูให้มีความกล้า  รู้สึกสนุก  มีความเพลิดเพลิน               
ในการเรียนรู้ภาษา เกิดความคุ้นเคยในการฝึกสนทนา โต้ตอบ และมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน 

จุดเน้นกำรพัฒนำ   

ในช่วงชั้นที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในแง่มุม / มิติต่าง   ได้แก่  

1) การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวและชีวิตประจ าวัน  
2) การแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก    
3) ความสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง/ค าขอร้องง่าย ได้   
4) ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟัง/อ่านสื่อต่าง  ที่เก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใกล้ตัวและสามารถโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น/ความรู้สึกต่อเรื่องนั้น  ได้  
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อ.1 ฟัง พูดเพื่อกำรสื่อสำร √ √ √ √ √  
 

1) ฟังและพูดค าศัพท์ง่าย   สะกดค า บอกความหมายของค า อ่านกลุ่มค า ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  

2) ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือเรื่องราวต่าง   
โดยสามารถนาเสนอข้อมูล ความรู้สึก อารมณ์ สื่อความหมาย โต้ตอบและปฏิบัติตามได้
อย่างเหมาะสมและมั่นใจ  

3) ฟัง อ่าน และดู เพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่ อและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วเลือกใช้ค าหรือประโยคอย่างง่าย เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือ
สะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น   อย่างเหมาะสม  
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อ.2 อ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ √ √ √ √ √  
 

1) อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวจาก
สื่อที่หลากหลายแล้วปฏิบัติตาม โต้ตอบ และสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม  

2) ใช้ทักษะการอ่านเพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจจาก
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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อ.3 เขียนเพื่อแสดงควำมคิดเห็นและสะท้อนควำมรู้สึก √ √ √ √ √ √ 
 

1) เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น อารมณ์ 
ความรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง บุคคล และเหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว  

2) ใช้ทักษะการเขียนเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจและเหมาะสมจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
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อ.4 ใช้ภำษำเพื่อกำรเรียนรู้ และทำงำนร่วมกับผู้อ่ืน √ √ √ √ √ √ 
 

1) สนทนา เข้าใจ สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นง่าย  ในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม  

2) เลือกใช้และสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และ
สถานการณ์รอบตัว  
 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวังเมื่อจบช่วงชั้น 

1. ฟัง พูด ค าศัพท์ สะกดค า บอกความหมาย อ่านกลุ่มค าภาษาอังกฤษอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนโดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปลี่ยนและน าเสนอข้อมูลด้วยค าสั้นและง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์     

ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมและม่ันใจ 
3. ฟัง อ่าน และดู เพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่อวีดีทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วเลือกใช้ค าหรือประโยคอย่างง่าย เพ่ือแสดงความคิดเห็น

หรือสะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น   อย่างเหมาะสม 
4. อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวจาก นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วโต้ตอบ สื่อความหมายและปฏิบัติตาม

ได้อย่างเหมาะสม 
5. อ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจและเหมาะสมจากการอ่านนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด 
6. เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพื่อน าเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือบอกอารมณ์ ความรู้สึกอย่างอิสระและมีจินตนาการเก่ียวกับ

ตนเอง บุคคล และสถานการณ์ใกล้ตัวผ่านภาษาและภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ  
7. ใช้ทักษะการเขียน โดยแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกท่ีใช้ค าหรือประโยคอย่างง่ายเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจจากนิทาน วีดีทัศน์ บทความและข่าวสาร     

อย่างง่าย เกม สื่อแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 
8. สนทนา เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างง่ายในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือสื่อสารความต้องการของตนเองในสถานการณ์ใกล้ตัว ครอบครัว ห้องเรียน และ

โรงเรียน 
9. แสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาโดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และ

สถานการณ์รอบตัว 
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อ.1 ฟัง พูดเพ่ือกำรสื่อสำร √ √ √ √ √  
 

1) ฟังและพูดค าศัพท์ง่าย   สะกดค า บอกความหมายของค า อ่านกลุ่มค า ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  

2) ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือเรื่องราวต่าง   โดย
สามารถนาเสนอข้อมูล ความรู้สึก อารมณ์ สื่อความหมาย โต้ตอบและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม
และมั่นใจ  

3) ฟัง อ่าน และดู เพื่อเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่ อและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย แล้วเลือกใช้ค าหรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มี
ต่อเหตุการณ์หรือเร่ืองราวนั้น   อย่างเหมาะสม  

 
 

      

ผลลัพธ์ที่คำดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
1. ฟัง พูด ค าศัพท์ สะกดค า บอกความหมาย อ่านกลุ่มค าภาษาอังกฤษอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนโดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปลี่ยนและน าเสนอข้อมูลด้วยค าสั้นและง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวใน

ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 
3. ฟัง อ่าน และดู เพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่อวีดีทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วเลอืกใช้ค าหรือประโยคอย่างง่าย เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อน

ความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น   อย่างเหมาะสม 
 



ฟังและพูดค ำศัพท์ง่ำย ๆ สะกดค ำ บอกควำมหมำยของค ำ อ่ำนกลุ่มค ำ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวในชีวิตประจ ำวัน โดยเน้นกำรออกเสียงภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้อง 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 ฟังและพูดค าศัพท์ง่าย   สะกดค า บอกความหมายของค า เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

 อ่านออกเสียงค าศัพท์และอ่านกลุ่มค าภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับนักเรียน 
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 1 
บอกอวัยวะส่วนต่าง  ของร่างกายผ่านการเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ รูปภาพ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ครูเปิดวีดีทัศน์เพลงที่มีค าศัพท์และกลุ่มค าของร่างกายให้
นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนร้องตามเพลงโดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องให้กับ
นักเรียน เมื่อสังเกตว่านักเรียนมีความแม่นย าในค าศัพท์แล้ว เริ่มให้ท า “กิจกรรม My 
body” โดยให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน จากนั้นให้นักเรียนน าสติ๊กเกอร์สีต่าง แปะไปยัง
อวัยวะในร่างกายของตนเองที่อยากให้เพ่ือนทาย จากนั้นให้เพ่ือนตอบว่าอวัยวะใน
ร่างกายนั้นเรียกว่าอะไร โดยเป็นค าศัพท์ง่าย  พร้อมสอนการออกเสียงของค าศัพท์
และกลุ่มค านั้นให้ถูกต้อง เช่น head, eyes, shoulder arm, knee, nose, big eyes, 
long arms, black hair เป็นต้น 

สื่อและอุปกรณ์ 
 วีดีทัศน์จาก Youtube 
 Sticker  

กำรบูรณำกำร 

1. วิชำวิทยำศำสตร์ อวัยวะส่วนต่าง ของร่างกาย 
2. วิชำดนตรีและนำฏศิลป์ การร้องเพลงให้ถูกจังหวะและท านอง 

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกค าศัพท์อวัยวะส่วนต่าง  ของร่างกายได้ 
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 
บอกสมาชิกครอบครัวของตนเองจากรูปภาพของครอบครัวหรือแผนภูมิภาพเกี่ยวกับ
ครอบครัว เช่น ให้นักเรียนฟังนิทานเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ฝึกออกเสียงค าศัพท์
และกลุ่มค าเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว จากนั้นให้นักเรียนท า “กิจกรรม My 
lovely family” โดยน ารูปภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่เตรียมมา วางใน
ต าแหน่งต่าง  ในแผนภูมิค าศัพท์และกลุ่มค าที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว เช่น 



 

 

father, mother, brother, sister, son, daughter, Older brother,  younger 
sister พร้อมทั้งให้ออกเสียงให้ถูกต้อง 

สื่อและอุปกรณ์ 
 รปูภาพ / ภาพถ่าย 
 แผนผังส าหรับใส่ค าศัพท์  

กำรบูรณำกำร 

1. วิชำสังคมศึกษำ เรื่องสมาชิกในครอบครัว 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกค าศัพท์สมาชิกในครอบครัวได้ 
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 3 
บอกชื่ออุปกรณ์ต่าง  ภายในห้องเรียนและโรงเรียน เช่น ให้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในห้องเรียนแบบง่าย โดยครูเน้นการออกเสียงค าศัพท์และกลุ่มค าเก่ียวกับ
อุปกรณ์ ในห้ อง เ รี ยน  เช่ น  board, book, desk, paper, pencil, table, chair, 
computer, big book, long table, red chair เป็นต้น จากนั้นท ากิจกรรมโดย
คุณครูเตรียมรูปภาพอุปกรณ์ในห้องเรียนใส่ไว้ในกล่อง และให้นักเรียนสุ่มหยิบรูปภาพ
และบอกค าศัพท์ของรูปภาพโดยออกเสียงให้ถูกต้อง 

 
สื่อและอุปกรณ์ 

 บัตรค า / รูปภาพ  
 อุปกรณ์จริงในห้องเรียน 

กำรบูรณำกำร 

1. วิชำสังคมศึกษำ เรื่องเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกค าศัพท์อุปกรณ์ในห้องเรียนได ้
 



ฟัง พูดเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ใกล้ตัว หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ โดยสำมำรถน ำเสนอข้อมูล ควำมรู้สึก อำรมณ์ 
สื่อควำมหมำย โต้ตอบและปฏิบัติตำมได้อย่ำงเหมำะสมและม่ันใจ 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 ฟัง พูด ข้อมูลของตนเอง ครอบครัว เพื่อน โดยใช้ค าศัพท์และประโยคอย่าง
ง่ายได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

 น าเสนอข้อมูลค าศัพท์เกี่ยวกับ อาหาร ผลไม้ สัตว์เลี้ยงหรือสีที่ตนเองสนใจ 
 สนทนา โต้ตอบ และปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสิ่งที่ตนเองสนใจกับเพ่ือน 

ร่วมชั้นเรียนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับนักเรียน 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 1 

กิจกรรม My Family  ครูให้นักเรียนน ารูปถ่ายของตนเองกับสมาชิกในครอบครัวมาคนละ หนึ่ง
รูป(ครูพิจารณาความเหมาะสม กรณีนักเรียนบางคนอาจไม่สะดวกในการจัดหาหรืออาจจะไม่มี
ภาพครอบครัวครูควรชี้แจงนักเรียนว่าสามารถน ารูปที่นักเรียนชอบจากหนังสือหรือภาพทั่วไปที่
เป็นครอบครัวมาใช้แทนได้) ให้นักเรียนแนะน าสมาชิกในครอบครัวของตนเองหรือภาพที่นักเรียน
เตรียมมาให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนฟังว่ามีใครบ้าง เป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย  เช่น  

This is my father.  
This is my mother.  
This is my brother. 
This is my sister. 

ต่อจากนั้นครูสรุปค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งพร้อมสุ่มถาม
ค าศัพท์เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวอีกครั้ง หลังจากนั้นครูแจก 
กระดาษ A4 ให้นักเรียนวาดภาพและ ระบายสีสมาชิกในครอบครัวพร้อมทั้งเขียนค าศัพท์ที่แสดง
ถึงสมาชิกในครอบครัว เช่น father , mother , brother , sister 
สื่อและอุปกรณ์ 

 กระดาษ A4 
 ภาพถ่าย / รูปภาพ 
 ดินสอสี 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำสังคมศึกษำ เรื่องครอบครัวของฉันนักเรียนทราบถึงสมาชิกในครอบครัวสามารถ

บอกและจัดล าดับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
2. วิชำศิลปศึกษำ นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนและฝึกบริหารข้อมือในการวาดภาพระบาย

สีและฝึกจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกข้อมูลของตนเองและสมาชิกครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 



 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 

กิจกรรม My favourite fruit. ครูให้นักเรียนน าผลไม้ที่ตนเองชอบมาคนละหนึ่งชนิดหรือน า
รูปภาพผลไม้ที่นักเรียนชอบมาหากนักเรียนไม่สะดวกในการจัดหาเพ่ือแนะน าให้เพ่ือน ในห้อง
รู้จักต่อจากนั้นครูให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่น ามาเป็นภาษาอังกฤษและ
บอกสีของผลไม้นั้น ด้วยประโยคอย่างง่าย เช่น 

 This is an apple. 
 It is red. 

ครูสรุปค าศัพท์ต่าง จากผลไม้ที่นักเรียนน ามา และให้นักเรียนฝึกออกเสียงตาม  
พร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ของผลไม้ชนิดต่าง  เป็นความรู้เพิ่มเติม 
สื่อและอุปกรณ์ 

 ผลไม้ 
 ภาพถ่าย / รูปภาพ 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำวิทยำศำสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้และแยกแยะผลไม้แต่ละชนิดรวมถึงได้เรียนรู้

ประโยชน์ของผลไม้ชนิดต่าง  
2. วิชำศิลปศึกษำ นักเรียนได้ฝึกการแยกชนิดของสีต่าง  จากผลไม้ 

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
1. บอกชื่อและลักษณะของผลไม้ได้อย่างถูกต้อง 

  
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 3 

กิ จกรรม  You know me and I know you ครู ให้ นั ก เรี ยนดูหรื อ ฟั งบทสนทนาเป็ น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลครูสร้างบทสนทนาจากสิ่งที่นักเรียนได้
ดูหรือฟังที่เก่ียวกับการให้ข้อมูลตนเองอย่างง่ายในบัตรค าเช่น 
A: What is your name? 
B: My name is………. 
A: How old are you ? 
B: I am ……….years old. 



A : What is your favourite colour? 
B : My favourite colour is ………….. 
A : What is your favourite food? 
B : My favourite food is ……….. 
ครูให้นักเรียนสลับเป็นทั้งผู้ถามและผู้ตอบและเปลี่ยนไปถามเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความชอบส่วนตัวกัน 
สื่อและอุปกรณ์ 

 วีดีทัศน์จาก Youtube / คลิปบทสนทนา 
 บัตรค า 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำภำษำไทย นักเรียนสามารถเรียนรู้บทสนทนาภาษาไทยที่ถูกสอดแทรกในการพูด

เพ่ือสื่อสารข้อมูลภาษาอังกฤษ 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นฟังได้อย่างถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฟัง อ่ำน และดู เพื่อเรียนรู้เนื้อหำในสิ่งท่ีสนใจ เรื่องหรือเหตุกำรณ์จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย แล้วเลือกใช้ค ำหรือประโยคอย่ำงง่ำย  
เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือสะท้อนควำมรู้สึกที่มีต่อเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวนั้น ๆ อย่ำงเหมำะสม 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคล เหตุการณ์ สถานการณ์ใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ค าหรือประโยคอย่างง่ายในการตอบค าถาม 

 ฟัง อ่าน และดู เรื่องราวสั้น  บทสนทนาหรือข้อมูล 
ต่าง   จากสื่อวีดีทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา และตอบค าถามได้ 

 ถ่ายทอดความรู้สึก แสดงความคิดเห็นจากการฟัง อ่าน และดูด้วยประโยค
อย่างง่ายจากสื่อวีดีทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับนักเรียน 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 1 

ครูใช้ลักษณะการตั้งค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ กิจกรรมเกม Who am I ?  
ครูพูดประโยคให้นักเรียนฟัง แล้วตั้งค าถามให้นักเรียนตอบเก่ียวกับประโยค ตัวอย่างเช่น  

I look after sick people. I work in the hospital. Who am I? 
I help a doctor. I work in the hospital. Who am I? 
I sleep in the hospital. I have a flu. Who am I? 

ครูขึ้นค าศัพท์บนกระดานในหมวดอาชีพ ครูอ่านออกเสียงและให้นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้น
ครูติดแผ่นภาพอาชีพบนกระดานและแจกค าศัพท์ให้นักเรียนน าไปจับคู่ภาพให้ตรงกันและให้
นักเรียนแต่งประโยคง่าย   จากบุคคลที่นักเรียนเลือกให้เพ่ือนในชั้นเรียนทาย ครูสรุปกิจกรรม
พร้อมทั้งอธิบายค าศัพท์อีกครั้ง 
สื่อและอุปกรณ์ 

 บัตรค า, รูปภาพ, Youtube : Fun kids English  
กำรบูรณำกำร 

1. วิชำสังคมศึกษำ  นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่หลากหลายในสังคมไทย 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกค าศัพท์และรู้ความหมายเกี่ยวกับอาชีพต่าง  
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 
ครูเปิดนิทานสั้น   ให้นักเรียนดู อย่างน้อย 2 รอบ จากนั้นตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องโดยใช้ประโยค
อย่างง่าย Wh- Questions 
ตัวอย่ำง นิทำนเรื่องเต่ำกับกระต่ำย 

Who is the winner?  Where does this story take place? 
What are they doing? 



ครูเขียนประโยคค าถาม และให้นักเรียนตอบค าถามโดยยังไม่เฉลยค าตอบโดยเขียนค าตอบไว้บน
กระดาน จากนั้น ให้นักเรียนชมวีดีทัศน์อีกครั้ง พร้อมเฉลยค าตอบครูให้นักเรียนช่วยกันสรุป
ข้อคิดท่ีได้จากเนื้อเรื่อง 
สื่อและอุปกรณ์ 

 บัตรค า, บัตรภาพ, วีดีทัศน์จาก Youtube kids 
กำรบูรณำกำร 

1. วิชำภำษำไทย  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิทานอีสป ท าให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้น  
2. วิชำสังคมศึกษำ ได้เรียนรู้เรื่องการยอมรับความแตกต่างของบุคคล และได้เรียนรู้

คุณธรรม 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. ตั้งค าถามโดยใช้ Wh_question ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างของการสร้างประโยค
ค าถาม 

 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 3 

ครูเปิดการ์ตูนที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนให้ชมในห้องเรียนครูถ่ายทอดความ 
รู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากตัวละครที่ครูชื่นชอบ ให้นักเรียนฟังโดยเขียนข้อมูลบนกระดาน 
เช่น I love Doraemon because he is kind. ครูให้นักเรียนเลือกตัวละครหรือเหตุการณ์ที่
นักเรียนชอบพร้อมถ่ายทอดความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพตัว
ละครที่นักเรียนชอบ พร้อมบอกความประทับใจเป็นประโยคสั้น  
สื่อและอุปกรณ์ 

 วิดีทัศน์ จาก YouTube, บัตรค าศัพท,์ บัตรภาพ 
กำรบูรณำกำร 

1. วิชำภำษำไทย  สามารถให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกผ่านการใช้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนา
ความเข้าใจของสิ่งที่ต้องการสื่อสารในวิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชำศิลปศึกษำ ฝึกทักษะการวาดภาพ ระบายสี การใช้กล้ามเนื้อมือ และจินตนาการ 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกความชอบและเหตุผลเกี่ยวกับตัวละครจากเรื่องที่ได้รับชมได้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

 

4. อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวจาก นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วโต้ตอบ สื่อความหมายและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 
5. อ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจและเหมาะสมจากการอ่านนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด 

 
 
 
 

สมรรถนะเฉพำะ 

สมรรถนะหลัก 

จัดกำร
ตัวเอง

อย่ำงมีสุข
ภำวะ 

กำรคิดขั้น
สูงและ

กำรเรียนรู้ 

กำรสื่อสำร
ด้วยภำษำ 

กำรจัดกำร
และ

ท ำงำนเป็น
ทีม 

กำรเป็น
พลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 

กำรอยู่
ร่วมกับ

ธรรมชำติ
และ

วิทยำกำร
อย่ำงยั่งยืน 

อ.2 อ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ √ √ √ √ √  
 

1) อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวจาก
สื่อที่หลากหลายแล้วปฏิบัติตาม โต้ตอบ และสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม  

2) ใช้ทักษะการอ่านเพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจจาก
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 
 

      



อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตวัจากสื่อที่หลากหลายแล้วปฏิบัติตาม โต้ตอบ 
 และสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 อ่านข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้
ตัว 

 สร้างประโยคอย่างง่ายจากการอ่าน นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา เพ่ือโต้ตอบ 
สื่อความหมายและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับนักเรียน 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 1 

อ่านออกเสียงประโยคแนะน าตนเองของเจ้าของภาษากับของไทย ผ่านการเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ 
และบัตรค าที่มีรูปภาพประกอบ ยกตัวอย่างเช่น ครูเปิดวีดีทัศน์เพลงที่มีประโยคค าทักทายและ
ประโยคแนะน าตัวให้ได้เรียนได้ชม จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงหรือร้องเพลงตามโดยเน้น
การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านได้คล่องแล้ว เริ่มให้ท ากิจกรรม           
“ Introducing Yourself ” โดยให้นักเรียนเขียนประโยคแนะน าตนเองลงในสมุด จากนั้น
ออกมาอ่านประโยคแนะน าตนเองหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือน ฟัง ยกตัวอย่างประโยคแนะน าตนเอง 
เ ช่ น  My name is Kitidetch Mana.  My nickname is Tangmo.  I am eight years old.           
I am studying in grade 3 at ABC school. I live with my parents in Ubon Ratchathani. 
My father’ s name is Somsak Mana.  My mother’ s name is Siripa Mana.  My best 
friend’ s name is Pannipa Songsang.  Her nickname is Pang.  My favorite subject is 
English. My hobby is drawing pictures.  เป็นต้น 
สื่อและอุปกรณ์ 

 วีดีทัศน์จาก Youtube / เพลง 
 บัตรค า 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำภำษำไทย นักเรียนทักทายและการแนะน าตนเองในที่สาธารณะควบคู่กับบทเรียน

ภาษาอังกฤษ 
2. วิชำดนตรีและนำฏศิลป์ นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้จังหวะและ

ท านองของบทเพลงอย่างถูกต้อง 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. แนะน าตนเองให้ผู้อ่ืนรับฟังได้อย่างถูกต้อง 
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 
อ่านประโยคแนะน าตัวของตัวละครจากเรื่องสั้นที่เป็นวีดีทัศน์หรือครูแสดงเรื่องสั้นให้นักเรียน 



ได้ชม ฝึกอ่านออกเสียงประโยคแนะน าตัวของแต่ละตัวละครที่อยู่ในวิดีโอ จากนั้นให้นักเรียนท า 
“กิจกรรม Lucky Pot” โดยคุณครูน าฉลากที่มีประโยคแนะน าตัวของแต่ละตัวละครไปรวมกัน
ไว้ในกล่องจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเดินออกมาจับฉลากแล้วอ่านประโยคแนะน าตัวของตัว
ละครหรือแสดงบทบาทสมมติที่ นั ก เ รี ยนจั บฉลากได้  เ ช่น  Her name is Supitcha.                   
Her nickname is Tonhom. She is eight years old. เป็นต้น  
สื่อและอุปกรณ์ 

 วีดีทัศน์จาก Youtube / คลิปวิดีโอ 
 บัตรค า / ฉลาก 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำดนตรีและนำฏศิลป์ นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ ประกอบการเรียนบทเรียน

ภาษาอังกฤษใช้ภาษากายในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง  

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
1. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติได้ตามสถานการณ์ที่ก าหนด 

 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 3 

สร้างประโยค My name is… / Her/His name is… / He/She is…years old. จากการดูนิทาน
หรือเรื่องสั้นในวีดีทัศน์ โดยครูเน้นการอ่านออกเสียงโครงสร้างประโยค จากนั้นท ากิจกรรม 
“เรียงค า สร้างประโยค” โดยการน า flashcards มาเรียงให้ถูกต้องตามโครงสร้าง หรือให้
นักเรียนยืนถือ flashcard ค าศัพท์ แล้วมายืนเรียงแถวหน้ากระดาน โดยยึดต าแหน่งของ
โครงสร้างให้ถูกต้อง 
สื่อและอุปกรณ์ 

 Flashcards 
 วีดีทัศน์จาก Youtube / คลิปวิดีโอ 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำภำษำไทย นักเรียนสามารถสร้างประโยคภาษาไทยและการอ่านออกเสียง

ภาษาไทยที่ถูกต้องโดยมีองค์ความรู้จากประโยคในภาษาอังกฤษ 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. ใช้โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 



 

ใช้ทักษะการอ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 
 อ่านและสรุปเนื้อหาตามเข้าใจจากการอ่านนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด 

ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด 
 แสดงความรู้สึกจากการอ่านนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และ

การ์ตูนเรื่องโปรด และน ามาถ่ายทอดกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 
 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 

วาดภาพแสดงล าดับเหตุการณ์ของนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์หรือการ์ตูนเรื่องโปรด 
โดยใช้ “กิจกรรม My Story Board” ครูเริ่มต้นกิจกรรมโดยการสร้างบรรยากาศในการเล่า
นิทานและเริ่มเล่านิทานโดยการใช้หนังสือภาพสื่อต่างๆ หุ่นประกอบการเล่าเรื่องหรือใช้สื่อวีดี
ทัศน์ ให้นักเรียนฟังนิทานแล้วพูดตามเสียงในวีดีทัศน์จนเกิดความคล่องแคล่ว เมื่อนักเรียนเริ่ม
เข้าใจในเนื้อเรื่อง ครูแนะน าค าศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในระหว่างเล่าเรื่องครู
กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนโดยใช้เสียงตัวละครเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เมื่อครูมั่นใจ
แล้วว่านักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องให้นักเรียนวาดภาพล าดับเหตุการณ์ของเรื่องช่วงที่ตนเองชอบ
พร้อมบอกตัวละครที่นักเรียนชอบ และให้นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเองกับเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
สื่อและอุปกรณ์ 

 คลิปวิดีโอ / วีดีทัศน์จาก Youtube 
 หุ่น / ตุ๊กตา 
 กระดาษการ์ด / ดินสอสี 

การบูรณาการ 
1. วิชาภาษาไทย นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ 
2. วิชาศิลปศึกษา  นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนและฝึกบริหารข้อมือในการวาดภาพ

ระบายสีและฝึกจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. เลือกอ่านนิทานที่ตนเองชอบได้ พร้อมบอกเหตุผลที่ชอบ 
2. อ่านและสรุปความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 



 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
เลือกภาพข้อความได้ถูกต้องตรงกับข้อความที่อ่านหรือฟังผ่าน “กิจกรรม True or False” 
หลังจากครูเล่านิทานหรือให้นักเรียนฟังนิทานจากสื่อวีดีทัศน์ ครูแจกข้อความหรือพูดข้อความ
จากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่านหรือฟังแล้ว นักเรียนท างานกลุ่มร่วมกันว่า ข้อความที่ครูให้เป็น
ความจริง หรือ ไม่จริง เช่นครูอ่านนิทานเรื่อง The rabbit and the turtle เหมือนอ่านจบแล้ว
ครูพูดหรือเขียนประโยคว่า The rabbit won the race นักเรียนสนทนากับเพ่ือนในกลุ่มและ
ร่วมกันพูดว่า It’s true หรือว่า It’s false พร้อมกับพูดหรือเขียนประโยคที่ถูกต้อง 
สื่อและอุปกรณ์ 

 คลิปวิดีโอ / วีดีทัศน์จาก Youtube 
 บัตรค า 

การบูรณาการ 
1. วิชาภาษาไทย  นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องและวิเคราะห์สิ่งที่ฟังหรือ

อ่าน ได้อย่างถูกต้อง 
นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. บอกข้อมูลเท็จ จริง จากสิ่งที่อ่านได้ 
 

 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด 
โดยใช้ “กิจกรรม Drawing your face” โดยนักเรียนวาดหน้าแสดงความรู้สึกของตนเอง
หลังจากการฟังหรืออ่านนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด โดยใช้
ค าศัพท์แสดงอารมณ์ความรู้สึกง่ายๆ เช่น happy, sad, boring, angry, funny, exciting, 
scared, surprised , amused หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จแล้วสามารถแลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนว่า ชอบหรือไม่ชอบเรื่องที่อ่านหรือฟัง และบอกความรู้สึกสั้นๆ เช่น I am 



happy.  I like the story.หรือ I don’ t like the story.  I am sad ใช้ โครงสร้ างเดียวกัน            
ถ้านักเรียนบอกความรู้สึกเกี่ยวกับเพลงโปรด ภาพยนตร์หรือการ์ตูนเรื่องโปรด 
สื่อและอุปกรณ์ 

 คลิปวิดีโอ / วีดีทัศน์จาก Youtube 
 บัตรค า 
 กระดาษ 

การบูรณาการ 
1. วิชาศิลปศึกษา นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนและฝึกบริหารข้อมือในการวาดภาพ

ระบายสีและฝึกจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
2. วิชาภาษาไทย  นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟังหรืออ่านเพ่ือท า

ความเข้าใจประกอบในบทเรียนภาษาอังกฤษ 
นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. บอกความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้ค าศัพท์ที่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

6. เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือบอกอารมณ์ ความรู้สึกอย่างอิสระและมีจินตนาการเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และ
สถานการณ์ใกล้ตัวผ่านภาษาและภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ  
7. ใช้ทักษะการเขียน โดยแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกท่ีใช้ค าหรือประโยคอย่างง่ายเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจจากนิทาน วีดีทัศน์  บทความและข่าวสารอย่างง่าย เกม สื่อ
แอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 

สมรรถนะเฉพำะ 

สมรรถนะหลัก 

จัดกำร
ตัวเอง

อย่ำงมีสุข
ภำวะ 

กำรคิด
ขั้นสูง

และกำร
เรียนรู้ 

กำร
สื่อสำร

ด้วยภำษำ 

กำร
จัดกำร
และ

ท ำงำน
เป็นทีม 

กำรเป็น
พลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 

กำรอยู่
ร่วมกับ

ธรรมชำติ
และ

วิทยำกำร
อย่ำง
ยั่งยืน 

อ.3 เขียนเพื่อแสดงควำมคิดเห็นและสะท้อนควำมรู้สึก √ √ √ √ √ √ 
 

1) เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น อารมณ์ 
ความรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง บุคคล และเหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว  

2) ใช้ทักษะการเขียนเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจและเหมาะสมจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

 

      



 

เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายท่ีเหมาะสมเพื่อน าเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง บุคคล และเหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน โรงเรียนโดยใช้ค าศัพท์ง่าย  ใน
การสร้างประโยคอย่างง่ายให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 

 เขียนบอกความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากภาพ เรื่องราว ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 
 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 

นักเรียนดูตัวอย่างประโยคผ่านการสนทนาโดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ จากคลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือ 
การ์ตูนที่นักเรียนสนใจ จากนั้นแสดงประโยคบทสนทนาที่ส าคัญและให้นักเรียนอ่านและฝึก
ออกเสียงตามทีละประโยคซ้ าๆและตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจและแม่นย าในบท
สนทนานั้นๆแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท า  กิจกรรมที่ 1 watch and copy โดยครูให้ ใบงาน      
ที่ 1 เป็นภาพของคลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือ การ์ตูนที่นักเรียนสนใจที่ได้ชมก่อนหน้านี้ พร้อม
เว้นช่องว่าง บทสนทนาไว้ โดยให้นักเรียนเขียนเติมประโยคของบทสนทนา ลงในช่องว่าง 
จากนั้นท าใบงานที่ 2 เป็นภาพการสนทนาบริบทเดียวกัน หรือสลับสถานการณ์ให้นักเรียน
เขียนบทสนทนาเลียนแบบคลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือ การ์ตูนตัวอย่างที่นักเรียนได้ชมไป    
กิจกรรมที่ 2  sentence scramble ครูจัดท าบัตรค าบทสนทนาที่นักเรียนได้รับชมไปและ
แสดงให้นักเรียนอ่านตามซ้ าๆทีละค าและวางบัตรค าทั้งหมดรวมกัน ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
ความเหมาะสม ให้นักเรียนช่วยกันน าบัตรค า เรียงเป็นประโยคและตรวจความถูกต้องจากแบบ
เฉลยด้วยตนเองและท าใบงานเรียงค าศัพท์ให้เป็นประโยคให้ถูกต้อง 
สื่อและอุปกรณ์ 

 คลิปวีดีโอ, ภาพยนตร์, การ์ตูน, ใบงาน, บัตรค า 
การบูรณาการ 

1. วิชาสังคมศึกษา ภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่นักเรียนสนใจสามารถใช้นิทานพ้ืนบ้าน 
นิทานอีสปหรือภาพยนตร์ทางประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ข้อมูลด้าน
สังคมศึกษาไปพร้อมกัน 

2. วิชาศิลปศึกษา ฝึกทักษะการวาดภาพ ระบายสี การใช้กล้ามเนื้อมือและจินตนาการ 
นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



1. ถ่ายทอดและสื่อสารความคิดเห็นของตนเองได้  
2. เข้าใจในการเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคและค าศัพท์ต่างๆ  

 

 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
เขียนบอกความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น โดยให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับคน สัตว์ก าลังอยู่ใน
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม อาจเป็นบัตรภาพ หรือ 
สื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ เช่น ภาพงานวันเกิดที่ทุกคนก าลังยิ้ม (happy) , ภาพคนป่วย (sad), ภาพ
เด็กชื่นชอบของเล่นหรือเสื้อผ้า (like), ภาพนักเรียนเห็นผลไม้มีหนอน (dislike) พูดคุยให้
นักเรียนร่วมกันน าเสนอว่าดูภาพแล้วรู้สึกอย่างไร   
กิจกรรมที่ 3 How do you feel ? ครูจัดชุดภาพที่เป็นการแสดงอารมณ์เดียวกัน 4-5 ภาพ 
พร้อมตัวอย่างประโยค แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ให้นักเรียนช่วยกันเลือกหยิบบัตร
ภาพ และจับคู่ตัวอย่างประโยค และตรวจค าตอบจากแบบเฉลยด้วยตนเอง 
กิจกรรมที่ 4 How do I feel ? นักเรียนท าใบงานโดยครูใช้ภาพ การ์ตูน ดารา หรือตัวละคร
ที่นักเรียนสนใจ ก าลังแสดงอารมณ์ต่างๆ กัน เช่น happy, sad, like, dislike, angry ครู
อธิบายรายละเอียดสมมติให้นักเรียนเป็นตัวละครเหล่านั้น และให้นักเรียนเขียนข้อความแสดง
อารมณ์ตามภาพให้เหมาะสม 

สื่อและอุปกรณ์ 
 บัตรภาพ, คลิปวีดีโอ หรือ สื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 

การบูรณาการ 

1. วิชาดนตรีและนาฏศิลป์  นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติกับเพ่ือนร่วมชั้นเพ่ือ
สื่อสารทางอารมณ์ประกอบค าพูด 

2. วิชาศิลปศึกษา  นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านทางรูปภาพที่สร้างด้วย
ตนเองเพ่ือฝึกทักษะทางศิลปะและจินตนาการ 



3. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  สามารถใช้ภาพหรือคลิปวีดีโอเหตุการณ์จ าลองของ
โรงพยาบาล ผู้ป่วย การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาต่างๆ มาสื่อสารทางอารมณ์
ประกอบบทเรียน 

นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. แสดงความรู้สึกเก่ียวกับสภาวะอารมณ์ต่างๆ ของตนเองในหลากหลายสถานการณ์ได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใช้ทักษะกำรเขียนเพื่อเรียนรู้เนื้อหำในสิ่งท่ีสนใจและเหมำะสมจำกสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 เขียนและสรุปโดยใช้ประโยคอย่างง่ายจากนิทาน วีดีทัศน์ เกมส์ สื่อแอปพลิเค
ชันทางการเรียนรู้ บทความและข่าวสารอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง 

 เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากนิทาน วีดีทัศน์ เกมส์ สื่อแอป
พลิเคชันทางการเรียนรู้ บทความและข่าวสารอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับนักเรียน 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 1 

เขียนและสรุปนิทานหรือเรื่องสั้น  โดยการเลือกอ่านนิทานที่ชอบอย่างน้อย 1-2 เรื่อง จาก
หนังสือ สื่อวีดีทัศน์หรือแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ที่สนใจ เช่น ครูเปิด วีดีทัศน์ / youtube 
ให้นักเรียนชมนิทานเรื่อง The Ant And The Cicada ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
ประโยคง่าย  สังเกตตัวละครที่ส าคัญ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุป นิทานที่ได้ชมอย่าง
คร่าว  เมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว ให้นักเรียนท ากิจกรรม “You and Me” โดยให้
นักเรียนจับคู่เพ่ือท ากิจกรรม โยงเส้นค าศัพท์กับประโยค จับคู่ประโยคกับรูปภาพ เติมค า / 
ประโยคที่หายไปเพ่ือท าให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ ตอบค าถามด้วยค าตอบง่าย  ใช้ question word 
หรือการตอบแบบ Yes / No Question เพ่ือฝึกการเขียนของนักเรียนและให้นักเรียนเขียน
ส รุ ป เ รื่ อ ง  แ บ บ  Mind Mapping เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
www.k5learning.com   www.pinterest.com  
สื่อและอุปกรณ์ 

 นิทาน, เรื่องสั้น, สื่อวีดีทัศน์, รูปภาพ หรือแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ 
กำรบูรณำกำร 

1. วิชำภำษำไทย สามารถสอดแทรกเนื้อหานิทานอีสป เรื่องมดกับตั๊กแตน ท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมากข้ึน 

2. วิชำสังคมศึกษำ สอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงของหมู่
คณะในการท างานที่ก่อให้เกิดความสุข 

3. วิชำศิลปศึกษำ ใช้เทคนิคและทักษะในการสร้าง Mind mapping 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ 
2. สรุปความส าคัญจากการอ่านเรื่องต่าง ได้ 

 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 
เขียน/สรุปเนื้อเรื่องด้วยประโยคอย่างง่ายจากบทอ่าน/บทความสั้น ครูให้นักเรียนฝึกอ่านออก
เสียงบทอ่าน/บทความสั้น  เช่นบทอ่านเรื่อง At the zoo เมื่อนักเรียนอ่านได้แล้ว ให้นักเรียน



ท ากิจกรรม “Tell me” โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม  ละ 4-5 คน ให้นักเรียนตอบค าถามจาก        
บทอ่าน เพ่ือเขียนสรุปใจความหรือประเด็นส าคัญ  จากการอ่านได้ด้วยตนเอง เช่น  

How many characters are there in the text?                         
What do they like to do?  
Where are they going?  

ให้นักเรียนน าเสนอการเขียน/การตอบค าถามบนกระดานโดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.english created resources. 
สื่อและอุปกรณ์ 

 บทอ่าน / บทความสั้น  หรือแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ 
กำรบูรณำกำร 

1. วิชำวิทยำศำสตร์  นักเรียนเรียนรู้การด ารงชีวิตและระบบนิเวศของสัตว์แต่ละชนิด
จากนิทาน 

2. วิชำสังคมศึกษำ  นักเรียนเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง  ที่มีการพ่ึงพากัน
และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจากนิทาน 

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. สรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 3 
เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากข้อมูลข่าวสาร อย่างง่ายได้ ครูให้นักเรียนอ่าน
หรือชมข่าวสารจาก YouTube เช่นครูให้นักเรียนชมข่ำวสำรเรื่อง Olympic / How to 
save the earth / Covid-19? เป็นต้น เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องพอสังเขปแล้ว  ครูและ
นักเรียนสนทนาถามความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ชมให้นักเรียน
ฝึกอ่านค าศัพท์และ ประโยคง่าย  จากนั้นให้นักเรียนท ากิจกรรม “We can do” โดยให้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ละ 7-8 คน ครูให้นักเรียนท า Big book / Poster เพ่ือเขียนแสดง
ความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ ได้ชม ใช้ประโยคง่าย ในการเขียนแสดง
ความรู้สึก เช่น We can save the earth by plant the trees.  No litter and plastic bag. 
เป็นต้น และให้นักเรียนวาดรูปประกอบเพ่ือให้สวยงามและเพ่ิมความ เข้าใจอย่างชัดเจน
เนื่องจากนักเรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีผ่าน visual /สีสันที่สวยงาม น าเสนอผลงาน



นักเรียนหน้าชั้น เรียนหรือบอร์ดหน้าอาคารเรียน โดยสามารถศึกษาเ พ่ิมเติมได้ที่  
www.National Ocean Service. 
สื่อและอุปกรณ์ 

 YouTube และ Big book / Poster 
กำรบูรณำกำร 

1. วิชำวิทยำศำสตร์ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมในการศึกษาสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เช่น ภาวะโลกร้อน หรือ โรคระบาดต่าง  

2. วิชำสังคมศึกษำ การอยู่ร่วมกันและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
3. วิชำศิลปศึกษำ การวาดภาพหรือชิ้นงานศิลปะเพ่ือถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. เขียนความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฟังหรือรับชมได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
 

8. สนทนา เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างง่ายในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือสื่อสารความต้องการของตนเองในสถานการณ์ใกล้ตัว ครอบครัว ห้องเรียน และโรงเรียน 
9. แสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาโดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และสถานการณ์ 
   รอบตัว 
 

 
 
 
 

สมรรถนะเฉพำะ 

สมรรถนะหลัก 

จัดกำร
ตัวเอง

อย่ำงมีสุข
ภำวะ 

กำรคิด
ขั้นสูง

และกำร
เรียนรู้ 

กำร
สื่อสำร

ด้วยภำษำ 

กำร
จัดกำร
และ

ท ำงำน
เป็นทีม 

กำรเป็น
พลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 

กำรอยู่
ร่วมกับ

ธรรมชำติ
และ

วิทยำกำร
อย่ำง
ยั่งยืน 

อ.4 ใช้ภำษำเพื่อกำรเรียนรู้ และทำงำนร่วมกับผู้อ่ืน √ √ √ √ √ √ 
 

1) สนทนา เข้าใจ สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นง่าย  ในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม  

2) เลือกใช้และสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และ
สถานการณ์รอบตัว  
 

 

      



สนทนำ เข้ำใจ สื่อสำรควำมต้องกำรของตนเอง และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นง่ำยๆ ในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 

ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 ใช้ทักษะ ฟัง พูด ในการสนทนาโดยใช้ค าสั้น  และประโยคอย่างง่ายในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง บอกความต้องการและความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน 

 ใช้ทักษะการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ ข้อมูลบุคคล สถานการณ์ และบทความ
อย่างง่าย และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับนักเรียน 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 1 

พูดบอกความรู้สึกของตนเองโดยใช้ค าสั้น และประโยคอย่าง ง่าย เช่น ครูเปิดวีดี
ทัศน์เพลงที่มีการบอกความรู้สึกให้ฟัง จากนั้นเปิดให้นักเรียนดูเนื้อเพลงและอ่าน
ออกเสียงตามเพลงจนคล่อง และเริ่มกิจกรรม “Feeling Box” โดยให้นักเรียนทุก
คนเขียนค าสั้น  หรือประโยคบอกความรู้สึก ของตนเองในวันนี้ลงในกระดาษ เช่น 
Great! / Cool! / I’m happy. / I’m excited. เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนยืนเป็น
วงกลมและเปิดเพลงอีกครั้งโดยให้นักเรียนทุกคนส่งต่อกล่องที่มีกระดาษประโยค
ต่อไปเรื่อย  เมื่อครูกดหยุดเพลงแล้วกล่องอยู่ที่นักเรียนคนใดก็ให้สุ่มหยิบแถบ
ประโยคจากกล่องและท าสีหน้าหรือท่าทางบอกความรู้สึกนั้นและให้เพ่ือนร่วมชั้น
ร่วมกันตอบ 

ส่ือและอุปกรณ์ 
 วีดีทัศน์, เพลง, กล่องกระดาษ, กระดาษการ์ด 

กำรบูรณำกำร 

1. วิชำดนตรีและนำฏศิลป์  นักเรียนแสดงออกถึงท่าทางและการสื่อสารโดย
ใช้ภาษากายประกอบการเรียน 

2. วิชำสังคมศึกษำ นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและการท างานหรือ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
1. พูดและใช้บทสนทนาที่แสดงความรู้สึกของตนเองเพ่ือแสดงความต้องการ

กับผู้อ่ืนได้ถูกต้อง 
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 
ถามตอบโดยใช้ข้อความและประโยคที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
และการแนะน าตนเอง เช่น ครูเปิดบทสนทนาที่มีสื่อสารระหว่างบุคคลให้นักเรียน
ฟัง หลังจากนั้นครูให้นักเรียนดูบทสนทนาพร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านตามให้ถูกต้อง 
จากนั้นเริ่มกิจกรรม “My Letter” โดยแจกซองจดหมายคนละซอง ให้นักเรียน



เขียนประโยค เช่น Hi. / Hello. / Good morning. Good afternoon. / Nice to 
meet you.  /  Goodbye.  /  Thank you.  /  How are you? /  What’ s your 
name? เป็นต้น และให้นักเรียนเขียนชื่อผู้รับหน้าซอง 1 คน โดยชื่อผู้รับคือเพ่ือน
ร่วมห้องเรียน จากนั้นให้นักเรียนน าจดหมายของตนเองใส่ลงกล่องที่ครูเตรียมไว้ ครู
จะเป็นคนส่งจดหมายถึงผู้รับ เมื่อผู้รับเปิดอ่าน ให้ผู้รับเดินไปหาผู้ส่งแล้วตอบค าถาม
เป็นภาษาอังกฤษและแปลความหมายเป็นภาษาไทยเพ่ือให้เข้าใจความหมายของ
กลุ่มค า เช่น Good morning. / I’m fine. / My name is…………. เป็นต้น  
สื่อและอุปกรณ์ 

 วีดีทัศน์, ซองจดหมาย, กระดาษ 

กำรบูรณำกำร 

1. วิชำภำษำไทย  นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยใน การกล่าวความหมายของ
กลุ่มค าต่าง  ในภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน เช่น ขอบคุณ 
สวัสดีตอนเช้า เป็นต้น 

2. วิชำสังคมศึกษำ นักเรียนได้เรียนรู้การการท างานหรือ ท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นการสื่อสารโดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
1. กล่าวทักทาย กล่าวขอบคุณ ขอโทษ กล่าวลา ตามโอกาสต่าง  กับผู้อ่ืนได้

อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ  
 

 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 3 
บอกค าสั่ง ค าขอร้อง ความต้องการที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เช่น ครูเปิดบทสนทนา
อย่างง่ายให้ฟัง พร้อมทั้งโชว์ป้ายแถบประโยคให้นักเรียนอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เช่น 
Please stand up! / May I come in? / May I go out? / I want to …..  เป็น
ต้น จากนั้นให้นักเรียนทุกคนสุ่มหยิบไม้ไอศกรีมที่มีประโยคในแก้วที่ครูเตรียมไว้และ
ออกไปเขียนบนกระดานทีละคนตามล าดับ จากนั้นออกเสียงประโยคนั้นอย่าง
ถูกต้องให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนพูดตาม หรืออาจจะให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตาม
ประโยคของบทสนทนาที่ได้รับเพื่อให้เพ่ือนร่วมชั้นได้ทายประโยคของตนเอง 

สื่อและอุปกรณ์ 
 วีดีทัศน์, ซองจดหมาย, ป้ายค าศัพท์, ไม้ไอศกรีม, แก้ว, กระดาน 



กำรบูรณำกำร 
1. วิชำสังคมศึกษำ การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รู้จักการอและต่อแถว

ตามล าดับ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

2. วิชำดนตรีและนำฏศิลป์ นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเพ่ือสื่อสารเรื่องราว 
หรือประโยคสนทนาที่ตนเองได้รับ 

นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. พูดขอร้องหรือออกค าสั่งได้อย่างสุภาพและถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลือกใช้และสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน 

 ใช้ทักษะฟัง พูดในการน าเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติผ่านรูปแบบ 
รูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ใช้ทักษะอ่าน เขียน เพ่ือสร้างชิ้นงานบูรณาการความรู้ร่วมกับวิชาอ่ืน  ใน
รูปแบบผลงานที่เป็นรูปธรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับนักเรียน 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 1 

บอกเครื่องดื่มชนิดต่าง จากการได้ดูคลิปวิดีโอ รูปภาพ และเครื่องดื่ม ต่าง ที่
นักเรียนเห็นรอบตัว  เช่น ครูเปิดคลิปวิดีโอเครื่องดื่มต่าง ที่มีค าศัพท์เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนร้องตามเพลง โดยเน้นการออกเสียงที่
ถูกต้องให้กับนักเรียน และเมื่อสังเกตว่านักเรียนมีความจ าที่แม่นย าเกี่ยวกับค าศัพท์
แล้ว ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม “Good drinks” โดยให้นักเรียนและเพ่ือนในชั้น
ช่วยกันบอกค าศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่นักเรียนได้ฟังไป และแยกเครื่องดื่มที่ดีต่อ
สุขภาพ และไม่ดีต่อสุขภาพออกจากกัน จากนั้นนักเรียนก็ทบทวนค าศัพท์เครื่องดื่ม
ที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพร่วมกันในชั้นเรียน เช่น coke, milk, water, 
coffee, tea, juice, lemonade, wine, beer เป็นต้น 
สื่อและอุปกรณ์ 

 คลิปวิดีโอ / วิดีทัศน์จาก Youtube 
 รูปภาพ 
 บัตรค า 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำวิทยำศำสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความส าคัญของอาหารและ

ประโยชน์ของอาหารที่มีต่อร่างกาย 
2. วิชำสุขศึกษำ นักเรียนเรื่องเรียนรู้ถึงคุณและโทษของอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มีต่อร่างกาย 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. แยกประเภทอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์เพ่ือการ
บริโภคในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ระบุและแสดงออกถึงความชอบและไม่ชอบส่วนตัวเพ่ือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 
 



 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 
บอกชื่อสัตว์ชนิดต่าง ได้ ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า โดยนักเรียนอาจจะเรียนรู้
จากรูปภาพ การ์ตูน คลิปวิดีโอ เพลงเกี่ยวกับสัตว์ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อชนิด
ต่าง แล้ว นักเรียนสามารถออกเสียงค าศัพท์สัตว์ชนิดต่าง ได้อย่างถูกต้อง จากนั้น
ให้นักเรียนท ากิจกรรม “Wild animals” โดยครูให้นักเรียนบอกค าศัพท์เกี่ยวกับ
สัตว์ที่นักเรียนจ าได้จากการได้เรียนรู้ผ่านสื่อชนิดต่าง  แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-
5 คน ช่วยกันวาดภาพเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่สมาชิกในกลุ่มของตนเองชื่นชอบ แล้ว
ออกมาเล่าให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟังว่าสัตว์ป่าของตนเองนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น 
tiger, monkey, lion, kangaroo, zebra, bird, rabbit, deer, giraffe เป็นต้น 
สื่อและอุปกรณ์ 

 คลิปวิดีโอ / วิดีทัศน์จาก Youtube 
 กระดาษส าหรับวาดภาพ, ดินสอสี 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำวิทยำศำสตร์  นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลและสามารถจ าแนกชนิดของ

สัตว์ป่าต่าง  ได ้
2. วิชำศิลปศึกษำ นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนและฝึกบริหารข้อมือในการ

วาดภาพระบายสีและฝึกจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. บอกค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าและต่อยอดความรู้ของตนเองโดยการศึกษา
ข้อมูล ลักษณะเฉพาะของสัตว์ชนิดต่าง  กับวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 

 
 ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 3 

บอกชื่อเกี่ยวกับผักผลไม้ชนิดต่าง  จากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเห็นเคยรู้จัก
หรือเคยรับประทาน โดยครูให้นักเรียนออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ภายในแปลง
เกษตรของโรง เรียน หรือใช้รูปภาพ เพลง คลิปวิดีโอต่าง ในการน าเสนอ เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับผักและผลไม้แล้ว ให้นักเรียนช่วยแยกค าศัพท์ ที่
เป็นผักและผลไม้ออกจากกัน จากนั้นให้นักเรียนออกเสียงค าศัพท์ผลไม้และผักชนิด
ต่าง   โดยครูคอยสังเกตและเน้นให้นักเรียนออกเสียงค าศัพท์แต่ละค าให้ถูกต้อง



และเมื่อนักเรียนฝึกฝนจนแม่นย าแล้ว ให้นักเรียนวาดภาพผักหรือผลไม้ที่ตนเอง
ชอบ แล้วให้นักเรียนเล่าเหตุผลให้เพ่ือนฟังว่าชอบผักผลไม้เรานั้นเพราะเหตุใด เช่น 
apple, orange, strawberry, mango, durian, watermelon, carrot, 
cucumber, onion, potato, tomato เป็นต้น 
สื่อและอุปกรณ์ 

 สถานที่จริงส าหรับการศึกษา (แปลงเกษตร) 
 คลิปวิดีโอ / วิดีทัศน์จาก Youtube 
 กระดาษส าหรับวาดภาพ, ดินสอสี 

กำรบูรณำกำร 
1. วิชำวิทยำศำสตร์  นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักและผลไม้ชนิด

ต่าง  สามารถจ าแนกและแยกแยะชนิดของพืชผักและผลไม้ออกจากกันได้ 
2. วิชำศิลปศึกษำ  นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนและฝึก บริหารข้อมือในการ

วาดภาพระบายสีและฝึกจินตนาการ อย่างสร้างสรรค์ 
นักเรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

1. เข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และอุปกรณ์ต่าง  
ในแปลงเกษตร เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การอ่านป้ายตาม
ซุปเปอร์มาเก็ต 

 
 

 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 7 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 



 

 

 


