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ค าน า 

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกท่ีส าคัญในการสะท้อนให้ เห็นถึง

ความส าเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผน

และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1  

เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ได้เล็งเห็น

ถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งให้ความส าคัญของการน า

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผน  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภาระงานเกี่ยวข้อง

กับ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

จึงได้จัดท าคู่มือการสอนตามตัวช้ีวัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการสอน

ตามตัวชี้วัดท้ัง 4 สาระการเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในระดับช้ันท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ

น าไปพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
 
 

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 พฤศจิกายน 2563 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 

 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะ การคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข  
นอกจากนี้ ทักษะท่ีจ าเป็น    ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
หรือ  3R และ  4C ซึ่ งมีองค์ประกอบ  ดังนี้  3Rs ไ ด้แก่  การอ่าน  (Reading) การเขียน  (Writing) และ
ค ณิตศ าสต ร์  (Arithmetic) แ ละ  4C ไ ด้ แ ก่  ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  (Critical Thinking) ก า ร ส่ื อ ส าร 
(Communication)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration)   

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน 
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ 
ในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) ทักษะด้านการ ส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้ เ ท่า ทัน ส่ือ  (Communications, 
Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และ
ความมีเมตตา กรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

   ในปีการศึกษา 2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ด าเนินการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน
จากโรงเรียนในสังกัด โดยทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2561 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)   จ านวน  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ  ผลการประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูลส าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการ
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จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
ระดับเขตพื้นท่ีและระดับสถานศึกษาต่อไป 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 11 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 12 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 13 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 14 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 15 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 16 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 17 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 18 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 19 

 

ส่วนที่ 2 
 

1. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

- รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบ 
- จ านวนข้อสอบ จ าแนกตามรูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 

2. เนื้อหา / แหล่งสบืค้นเพิ่มเติม / ข้อสอบตามตัวชี้วัด  

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 20 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 21 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 22 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 23 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 24 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 25 

 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 26 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 27 

 

 

  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 28 

 

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

 

ตัวชี้วัด ป. 6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน 

 

 

เนื้อหา 

ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และ

ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับป้ายจราจร (Road Sign) ที่ควรรู้ 

สัญลักษณ์ ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

 Ahead only ตรงไป 

 
Turn left ahead ให้เล้ียวซ้าย 

 
Turn left เล้ียวซ้าย 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 29 

 

 
Minimum speed ความเร็วขั้นต่ า 

 Maximum speed ป้ายจ ากัดความเร็ว 

 
Stop and yield ป้ายหยุด และให้ไปก่อน 

 
No waiting 

No parking ห้ามจอด 

 

No stopping 
ห้ามหยุดรถ 

 
No entry ห้ามเข้า 

 
No motor vehicles ห้ามรถจักรยานยนต์  

และรถยนต์ 

 
No cycling ห้ามจักรยาน 

 
No left turn ห้ามเล้ียวซ้าย 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 30 

 

 
No U-turn ห้ามกลับรถ 

 
No overtaking ห้ามแซง 

 
No blowing of horn ห้ามใช้เสียง 

 
Two-way traffic ahead รถสวนทางด้านหน้า 

 
Road narrows on  

both sides ถนนแคบลงท้ังสองด้าน 

 
Hump ทางต่างระดับ 

 
Uneven road ถนนขรุขระ 

 
Slippery road ถนนล่ืน 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 31 

 

 

Wild animals ระวังสัตว์ป่าข้ามถนน 

 
. Roundabout ahead วงเวียนข้างหน้า 

 
Crossroads ahead ส่ีแยกข้างหน้า 

 
Pedestrian crossing ahead ทางคนเดินข้ามด้านหน้า 

 
Bend to right ข้างหน้ามีโค้งทางขวา 

 
Double bend โค้งคู่ 

 

Falling rocks ระวังหนิร่วง 

 
School crossing ทางข้ามหน้าโรงเรียน 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 32 

 

 
Road work ด้านหน้ามีการก่อสร้างถนน 

 
Give way ให้ทาง 

 
Traffic signs ahead มีสัญญาณไฟจราจรด้านหน้า 

 Give priority to vehicles 

from opposite direction 
ให้รถสวนทางมาก่อน 

 
Parking lot ท่ีจอดรถ 

 
One-way traffic เดินรถทางเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 33 

 

ป้ายห้าม คือ หนึ่งในส่ือสากลท่ีใช้เตือนให้ผู้ท่ีมองเห็นระมัดระวงัอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น หรือ เพื่อ
บอกกล่าวว่าไม่ควรปฏิบัติส่ิงใดอันอาจจะก่อความเดือนร้อน ร าคาญใจแก่ผู้อื่น 
โดยส่วนมากแล้ว สัญลักษณ์บนป้ายห้ามจะเป็นภาพท่ีใช้กันในมาตรฐานสากลท่ัวโลก เพื่อให้เข้าใจตรงกันได้ 
แต่เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้สูงขึ้น จึงมักมีข้อความก ากับอยู่ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ป้ายห้าม 

ห้ามเดินลัดสนาม 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 34 

 

 

    ประโยคการถาม-บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ 
 

จุดสังเกตทางการจราจรที่ควรรู้  
Traffic Lights = สัญญาณไฟจราจร 
Zebra Crossing = ทางม้าลาย 
Roundabout = วงเวียน 
Sidewalk = ทางเท้า หรือ ฟุตบาท 

  
ประโยคส าหรับการถามทาง 

Excuse me, how do I get to …?  
(ขอโทษนะคะ/ครับ ฉันจะสามารถเดินทางไป...(สถานที่)...ได้อยา่งไร?) 
เช่น Excuse me, how do I get to the SHOW DC Shopping Mall? 

       (ขอโทษนะคะ ฉันจะไปห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซีได้อย่างไรคะ?) 
 
Excuse me, is there a … near here?  
(ขอโทษนะคะ/ครับ ไม่ทราบว่ามี...(สถานที่)...อยู่ใกล้ที่นี่ไหมคะ? 
เช่น Excuse me, is there a bank near here? 

       (ขอโทษนะคะ มีธนาคารอยู่ใกล้ ๆ ท่ีนี่ไหมคะ?) 
 
Excuse me, where is the …?  
(ขอโทษนะคะ/ครับ ...(สถานที่)...อยู่ที่ไหนคะ?) 
เช่น Excuse me, where is the Novotel Hotel? 

       (ขอโทษครับ โรงแรมโนโวเทลอยู่ท่ีไหนครับ?) 
 
Excuse me, can you tell me the way to …?  
(ขอโทษนะคะ/ครับ ช่วยบอกทางไป...(สถานที่)...หน่อยได้ไหมคะ?) 
เช่น Excuse me, can you tell me the way to the Dusit Zoo? 

       (ขอโทษนะคะ ช่วยบอกทางไปสวนสัตว์ดุสิตหน่อยได้ไหมคะ?) 
Excuse me, could you show me the way to...?  
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(ขอโทษนะคะ/ครับ กรุณาบอกทางไป...(สถานที่)....ได้ไหมคะ?) 
เช่น Excuse me, could you show me the way to the Museum Siam? 

       (ขอโทษนะคะ กรุณาบอกทางไปมิวเซียมสยามได้ไหมคะ?) 
 
Excuse me, could you show me how to get to.....?  
(ขอโทษนะคะ/ครับ กรุณาบอกทางไป....(สถานที่)....หน่อยได้ไหม?) 
เช่น Excuse me, could you show me how to get to the Louvre Museum? 

       (ขอโทษครับ กรุณาบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ลูฟร์หนอ่ยได้ไหม?) 
 
How can I get to.....)?  
(ฉันจะไป....(สถานที่)....ได้อยา่งไร?) 
เช่น How can I get to the Grand Place? 

      (ฉันจะไปพระบรมมหาราชวังได้อย่างไรคะ?) 
 
Do you know where........is?  
(คุณทราบไหมว่า....(สถานที)่....อยู่ที่ไหน?) 
เช่น Do you know where the toilet is? 

       (คุณทราบไหมว่าห้องน้ าอยู่ท่ีไหน) 
 
Do you know the way to.....?  
(คุณรู้ทางไป...(สถานที)่....ไหม?) 
เช่น Do you know the way to the Tokyo Skytree? 

       (คุณรู้ทางไปโตเกียวสกายทรีไหม?) 
 
ประโยคส าหรับบอกทิศทางและสถานที่ 
ค าบุพบททีใ่ช้อธบิายต าแหน่งของสถานที่ 
 
Opposite = ตรงข้าม 
เช่น The bank is opposite the railway station. 
      (ธนาคารอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟ) 
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Behind = ข้างหลัง 
เช่น The Pharmacy is behind the hospital. 
      (ร้านขายขาอยู่ด้านหลังโรงพยาบาล) 
 
Next to = ถัดจาก 
เช่น The True Coffee is next to the Siam Square One Shopping Mall. 
      (ร้านทรูคอฟฟี่อยู่ถัดจากห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน) 
 
In front of = ข้างหน้า 
เช่น The Phra ram 9 MRT subway station is in front of the Fortune Town Building. 
       (สถานีรถไฟใต้ดินพระราม 9 อยู่ข้างหน้าอาคารฟอร์จูนทาวน์) 
 
between = ระหว่าง 
เช่น The Italian restaurant is in between the Coffee shop and KFC. 
      (ร้านอาหารอิตาลีอยู่ระหว่างร้านกาแฟกับร้านเคเอฟซี) 
 
On the corner of = อยู่ที่มุมของ..... (มักใช้กับมุมถนนในการบอกเส้นทาง) 
เช่น Building A is on the corner of this street. 
      (ตึก A อยู่ท่ีมุมถนนนี้) 
  
ค าศัพท์ที่ใช้บอกทิศทาง 
Go straight on/ahead = ตรงไป 
เช่น Go straight on till you see the hospital then turn left. 
      (ตรงไปจนกระท่ังเห็นโรงพยาบาลแล้วเล้ียวซ้าย) 
 
Turn right = เลี้ยวขวา 
เช่น Turn right at the end of the road and my house is number 101. 
      (เล้ียวขวาตรงสุดถนนและบ้านของฉันเลขท่ี 101) 
 
Turn left = เลี้ยวซ้าย 
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เช่น Turn left when you see a roundabout. 
      (เล้ียวซ้ายเมื่อคุณเห็นวงเวียน) 
 
Turn back = ย้อนกลับ, วกกลับ 
เช่น Turn back, you have gone past the turning. 
      (ย้อนกลับไปตรงจุดเล้ียว) 
 
Take the third road on the left = เลี้ยวซ้ายที่แยกที่สาม 
เช่น Take the third road on the left and you will see the Shopping Centre on the right. 
      (เล้ียวซ้ายแยกท่ีสามและจะเห็นศูนย์การค้าอยู่ทางขวา) 
 
Take the second on the right = เลี้ยวขวาที่แยกที่สอง 
เช่น Take the second road on the right and you will see the bank straight ahead. 
      (เล้ียวขวาท่ีแยกท่ีสองแล้วจะเห็นธนาคารให้ตรงไป) 
 
Go past =  เดินผ่าน (มักใช้กับสถานที่)  
เช่น Go past the post office and turn right. 
      (เดินผ่านท่ีท าการไปรษณีย์และเล้ียวขวา) 
 
Cross the street/junction = ข้ามถนน/ข้ามทางแยก 
เช่น Cross the street and keep going for about 500 meter. 
      (ข้ามถนนแล้วไปอีก 500 เมตร) 
 
Go through = เดินผ่าน... (มักใช้กับทางแยก) 
เช่น Go through the intersection to Rama l road. 
      (เดินข้ามส่ีแยกไปยังถนนพระราม 1) 
 
Go as far as = ไปไกลประมาณ... 
เช่น Go as far as the roundabout. 
      (ไปไกลประมาณวงเวียนกลับรถน่ะ) 
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 ตัวอย่างบทสนทนาการถามและบอกทาง 
A: Excuse me. Is there a supermarket near here? 
    (ขอโทษค่ะ มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ ๆ แถวนี้ไหมคะ?) 
  B: Yes. There's one near here. 
    (ครับ มีหนึ่งแห่งใกล้ ๆ นี้ครับ) 
A: How do I get there? 
   (ฉันจะไปได้อย่างไรคะ?) 
B: At the traffic lights, take the first right and go straight on. It's on the left. 
    (ตรงสัญญาณไฟจราจร เล้ียวขวาแรกและตรงไป อยู่ทางซ้ายมือครับ) 
A: Thank you. 
    (ขอบคุณค่ะ) 
B: Don't mention it. 
    (ยินดีครับ) 
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นักเรียน STUDENTS 

1. How many students are there in your school?  

– โรงเรียนของคุณมีนักเรียนกี่คน 

2. Do you like Thai student?  

– คุณชอบนักเรียนไทยไหม 

3. Can you play an instrument?  

– คุณสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หรือไม ่

4. How many students are there in your class? 

 – ห้องเรียนของคุณมีนักเรียนเท่าไร 

5. What is your favorite sport?  

– กีฬาอะไรท่ีคุณโปรดปราน 

6. What is the name of your school?  

– โรงเรียนของคุณช่ืออะไร 

7. What is your favorite subject?  

– วิชาอะไรท่ีคุณโปรดปราน 

8. What is your teacher’s name?  

– คุณครูของคุณช่ือว่าอะไร 

9. How many teachers are there in your school?  

– ในโรงเรียนของคุณมีคุณครูอยู่ท้ังหมดกี่คน 

10. How many subjects do you learn in one day?  

– ในหนึ่งวันคุณเรียนวันละกีว่ิชา 

11. What grade are you in?  

– คุณเรียนได้เกรดเท่าไร 

12. What is your first lesson?  

– คุณเรียนวิชาอะไรในบทแรก 

ภาษาอังกฤษ

เก่ียวกับโรงเรียน 
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13. What time do you eat lunch?  

– คุณกินอาหารกลางวันเวลาเท่าไร 

14. What do you want to be when you grow up?  

– เมื่อคุณโตขึ้นคุณอยากจะเป็นอะไร 

15. How many buildings are there in your school?  

– โรงเรียนของคุณมีตึกท้ังหมดกี่ตึก 

16. What is the name of your homeroom teacher?  

– คุณครูท่ีเข้ามาอบรมก่อนเริ่มเรียนช่ัวโมงแรกชื่อว่า อะไร 

17. What is your hobby?   

– งานอดิเรกของคุณคืออะไร 

18. What do you like to read?  

– คุณชอบอ่านหนังสืออะไร 

19. What is your favorite animal?  

– สัตว์อะไรท่ีคุณโปรดปราน 

20. How many friends do you have?  

– คุณมีเพื่อนท้ังหมดกี่คน 

21. How many people do you have in your family?  

– ในครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน 

22. What is your favorite cartoon?  

– การ์ตูนอะไรท่ีคุณโปรดปราน 

23. What time does your school start?  

– โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนเวลาใด 

24. What time does your school finish?  

– โรงเรียนของคุณเลิกเรียนเวลาใด 

25. Do you like Thai teachers?  

– คุณชอบคุณครูไทยหรือไม่ 

26. Do you like our school?  

– คุณชอบโรงเรียนของเราหรือไม ่
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27. What is your favorite fruit??  

– ผลไม้อะไรท่ีคุณโปรดปราน 

28. What is the weather like in your country?  

– ในประเทศของคุณอากาศเป็นอะไร 

29. Do you like your school?  

– คุณชอบโรงเรียนของคุณไหม 

30. Who is your favorite singer?  

– นักร้องคนไหนท่ีคุณช่ืนชอบ 

31. Do you like Thai food?  

– คุณชอบอาหารไทยไหม 

32. What is your nickname?  

– ช่ือเล่นของคุณช่ือว่าอะไร 

คุณครู TEACHERS 

1. What is the name of your school?  

– โรงเรียนของคุณช่ืออะไร 

2. How many teachers are there in your school?  

– ท่ีโรงเรียนของคุณมีคุณครูกี่คน 

3. What do you teach?  

– คุณสอนวิชาอะไร 

4. Do you like Thai teaches?  

– คุณชอบคุณครูไทยหรือเปล่า 

5. How long have you been a teacher?  

– คุณเป็นครูมานานเท่าไรแล้ว 

6. What do you teach?  

– คุณสอนวิชาอะไร 

7. Where is your school?  

– โรงเรียนของคุณอยู่ท่ีไหน 
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8. Do you like Thai students?  

– คุณชอบนักเรียนไทยไหม 

9. How many students are there in your class?   

– ในห้องเรียนของคุณมีนักเรียนท้ังหมดกี่คน 

10. Is your school big?  

– โรงเรียนของคุณใหญ่ไหม 

11. What is your principal’s name?  

– คุณครูใหญ่ของคุณช่ืออะไร 

12. How old is the oldest teacher in your school?  

– คุณครูท่ีอายุมากท่ีสุดในโรงเรียนของคุณมีอายุเท่าไร 

13. How long have you been a teacher?  

– คุณเป็นคุณครูมากี่ปีแล้ว 

14. What time does your school start?  

– โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนกี่โมง 

15. How many buildings are there in your school?  

– โรงเรียนของคุณมีกี่อาคาร 

16. What time do you go to school?  

– คุณไปโรงเรียนเวลากี่โมง 

17. How long is your lesson?  

– คุณเรียนแต่ละวิชานานเท่าไร 

18. Do you like my school?  

– คุณชอบโรงเรียนของฉันไหม 

19. What grade do you teach?  

– คุณสอนช้ันอะไร 

20. Have you ever taught Thai students?  

– คุณเคยสอนนักเรียนไทยไหม 

21. Have many good students are there in your class?  

– ห้องเรียนของคุณมีนักเรียนท่ีเรียนดีกี่คน 
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมโลก 

ค าศัพท์ ค าแปล 

Particulate Matter (PM) 
อนุภาคของสสารซ่ึงแขวนลอยในอากาศ 
หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

Dust        ฝุ่น 

Tiny particles อนุภาคขนาดเล็กมาก 

Hygienic mask      หน้ากากอนามัย 

Climate  ภูมิอากาศ 

Climate change     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Pollution                มลภาวะ 

Exhaust (N) การปล่อยไอเสียควันพิษ 

carbon monoxide   คาร์บอนมอนอกไซด์ 

Carbon footprint 

การวัดปริมาณปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตามรายทางของ
กระบวนการผลิตสินค้าต้ังแต่การเตรียม
วัตถุดิบ การผลิต จัดจ าหน่าย บริโภค จนถึง
ก าจัดซาก 

Environmental friendly products 
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกย่อๆว่า 
Eco Friendly 

Green product  
สินค้ารักษ์โลก เน้นการลดใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน 

Disposal การจัดการหรือก าจัด 
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Zero waste 
ขยะหรือของเสียเป็นศูนย์ หมายถึง การ
หมุนเวียนใช้ซ้ าและลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด
จนถึงศูนย์ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

Acid rain                ฝนกรด 

Compostable plastic พลาสติกที่ย่อยสลายได้ 

Biodegradable สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

Global warming    ภาวะโลกร้อน 

Greenhouse effect ปฏิกิริยาเรือนกระจก 

Contaminate ปนเปื้อน 

Deforestation         การตัดไม้ท าลายป่า 

Recycle  การน ามาหมุนเวียนใช้ซ้ า 

Toxic waste ของเสียมีพิษ 

Solar energy           พลังงานแสงอาทิตย์ 

Nuclear energy พลังงานนิวเคลียร์ 

Nuclear reactor     เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 

Renewable energy พลังงานหมุนเวียน 

Natural materials วัสดุธรรมชาติ 

Cellulose                เส้นใยพืช 

Resource depletion การใช้ทรัพยากรจนหมดสิ้น 
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ตัวอย่างประโยค 

The particulate matter 2.5 micron (PM2.5) can cause many respiratory system health 
problems. 

(ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (พีเอ็ม2.5) เป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ
มากมาย) 
Where can I buy a hygienic mask? 

(ฉันจะซื้อหน้ากากอนามัยได้ท่ีไหน) 
The goal of zero waste is for no trash to be sent to landfills, or the ocean. 
(เป้าหมายของขยะเป็นศูนย์คือ ต้องไม่มีถังขยะถูกส่งไปยังท่ีฝังกลบหรือถูกท้ิงลงทะเลเลย) 
There are many way to reduce your carbon footprint by yourself. 
(มีหลายวิธีท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเราเอง) 
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บทสนทนาภาษาอังกฤษร้านอาหาร ท่ีควรรู้! 

บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร การจองโต๊ะ 

การจองโต๊ะ / การเลือกโต๊ะ 

บทสนทนาในสถานการณ์เม่ือเรามาถึงร้านอาหาร และต้องการจองโต๊ะ 

 

Good Evening sir/madam, welcome to…. Can I help you?  

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ร้าน… มีอะไรให้ช่วยไหมคะ 

Can we have a table for 4 people please? ขอโต๊ะส าหรับ 4 ท่ี ค่ะ 

This way, please. กรุณาเชิญทางนี้ค่ะ 

I’d like to make a reservation. ฉันต้องการจองโต๊ะ 

I’d like to book a table, please. ฉันต้องการจองโต๊ะล่วงหน้า 

Do you have any tables available? มีโต๊ะว่างไหมคะ 

For what time?/ When for? จองเวลาไหนคะ 

Sorry, madam/sir. We are fully booked. เสียใจด้วยครับคุณ เราได้รับการจองหมดแล้วครับ 

I’m sorry the restaurant is full now. เสียใจค่ะ ตอนนี้โต๊ะเต็มหมดแล้ว 

Did you make a reservation? คุณได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่า 

I’ve got a reservation. ฉันจองโต๊ะเอาไว้แล้ว 

Under what name, sir. ใช้ช่ืออะไรคะ 

Who’s the reservation for? โต๊ะจองในนามของใครครับ 

For how many people? ส าหรับกี่ท่านค่ะ 

How many seats? กี่ท่ีครับ 

A table for…please. ขอโต๊ะส าหรับ…คนค่ะ 

You table is ready. This way, please. โต๊ะของคุณเรียบร้อยแล้วครับ เชิญทางนี้ครับ 

A table for two? Follow me, please, over here.  

โต๊ะส าหรับ 2 ท่ีนั่งใช่ไหม ตามผมมาเลยครับ ตรงนี้ครับ 

Could you follow me, please? เชิญตามผมมาเลยครับ 

Where would you like to sit? คุณต้องการนั่งตรงไหนครับ 

You may sit anywhere you like. คุณจะนั่งตรงไหน เลือกได้ตามสบายครับ 
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Do you have a table by the window? มีโต๊ะริมหน้าต่างไหมคะ 

I’m sorry, that table is already reserved. เสียใจครับ โต๊ะนั้นมีคนจองแล้วครับ 

Would you mind sitting that corner? คุณจะนั่งท่ีมุมนั้นแทนได้ไหมครับ 

How about the table by the window? เอาเป็นโต๊ะข้างหน้าต่างดีไหมครับ 

Will this table be O.K./all right? ตกลงจะนั่งโต๊ะนี้ไหมคะ 

Please be seated. เชิญนัง่ได้เลยค่ะ 

 

 

 

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้เปน็ประจ าในร้านอาหาร 

การขอเมนูและสั่งอาหาร 

บทสนทนา การสั่งอาหารภาษาอังกฤษ เม่ือเรามานั่งที่โต๊ะอาหารแล้ว 

 

Can I have a menu please? ขอเมนูด้วยค่ะ 

Could I see the menu, please? ขอดูเมนูหน่อยได้ไหมคะ 

What’s ……exactly? เมนู…..คืออะไรคะ 

Is this served with Salad? เมนูนี้เสิร์ฟกับสลัดไหมคะ 

Does this have any seafood in it? เมนูนี้มีอาหารทะเลผสมอยู่ไหมคะ 

What do you recommend? คุณมีเมนูอะไรแนะน าไหมคะ 

I would like to order a cheeseburger. ฉันขอชีสเบอร์เกอร์ค่ะ 

I would like fried rice, but no shrimp please. ฉันขอข้าวผัดแต่ไม่ใส่กุ้งค่ะ 

Do you have beer? มีเบียร์ไหมคะ 

I am vegetarian. ฉันกินอาหารมังสวิรัติค่ะ 

Do you have any dishes without meat? มีอาหารท่ีไม่ใส่เนื้อสัตว์ไหมคะ 

This is delicious. นี่อร่อยดี 

Please make the food a little bit spicy. ช่วยท าอาหารแบบไม่ค่อยเผ็ดนะ ครับ/คะ 

Please do not make the food spicy at all. ช่วยท าอาหารแบบไม่เผ็ดนะ ครับ/คะ 
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บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร การรับออเดอร์ลูกค้า 

การรับออเดอร์ 

What would you like, sir? Do you want a menu?  

คุณจะทานอะไรดีคะ ต้องการรายการอาหารไหมคะ 

Would you like to see the menu? คุณจะดูรายการอาหารไหมคะ 

Would you like to order now? คุณจะส่ังอาหารตอนนี้เลยไหมคะ 

Are you ready to order? คุณพร้อมจะส่ังอาหารหรือยังคะ 

I’ll be back for your order in a moment, sir. อีกสักครู่ฉันจะมารับออเดอร์นะคะ 

What would you like to have? คุณจะทานอะไรดีคะ 

What would you like for a starter? คุณอยากเริ่มด้วยอาหารอะไรดีคะ 

 

 

 

 

บทสนทนาภาษาอังกฤษร้านอาหาร แนะน าเมนอูาหาร 

ขอให้ช่วยแนะน าเมนู / เมนูพเิศษ 

What do you have for today? วันนี้มีอะไรบ้างคะ 

What tasty dishes do you have? ร้านนี้มีอาหารอะไรอร่อยบ้างคะ 

What’s special menu for today? วันนี้มีเมนพูิเศษอะไรบ้างคะ 

Do you have any specials? มีรายการพิเศษอะไรบ้างคะ 

Do you have any recommended dishes? คุณมีเมนูแนะน าไหมคะ 

What would you recommend? คุณมีอะไรแนะน าไหมคะ 

What do you recommend? คุณจะแนะน าอะไรไหมคะ 

Would you recommend something? คุณช่วยแนะน าหน่อยค่ะ 

What should I order? ฉันควรส่ังอะไรดีคะ 

What kind of food do you like? คุณชอบทานอาหารประเภทไหนคะ 

I like…food. ฉันชอบอาหาร… 

I am (not) familiar with…food. ฉัน (ไม่) คุ้นเคยกับอาหาร… 
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ขอให้ช่วยแนะน าเมนู / เมนูพเิศษ 

หากต้องการสั่งอาหาร สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ 

• I want… 

• I’d like to have… 

• Can I have…? 

• Do you have…? 

การสั่งเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ 

การสั่งเคร่ืองด่ืมต่างๆ สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ 

What would you like to drink? ต้องการดื่มอะไรคะ 

What can I get you? จะรับอะไรดีคะ 

What would you like to drink? รับเครื่องด่ืมอะไรดีคะ 

Would you like anything else? คุณต้องการอย่างอื่นเพิ่มไหม 

I’ll have …, please. ขอ…ค่ะ 

a glass of white wine ไวน์ขาวหนึ่งแก้ว 

a glass of red wine ไวน์แดงหนึ่งแก้ว 

a beer, please ขอเบียร์หนึ่งแก้วค่ะ 

two beers, please ขอเบียร์สองแก้วค่ะ 

an orange juice น้ าส้มค้ัน 

a coffee กาแฟ 

a Coke โค้ก 

a Diet Coke ไดเอ็ดโค้ก 

 การสั่งของหวาน / ขนมหวาน 

การสั่งของหวานสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ 

Would you like any…? คุณต้องการรับ…เพิ่มไหม 

Nothing else, thank you. ไม่เอาอะไรแล้วครับ ขอบคุณ 

Do you want any desserts or fruit? คุณอยากได้ขนมหวานหรือผลไม้ไหม 

Would you like to order some dessert? คุณอยากจะส่ังของหวานบ้างไหม 

Could I see the dessert menu? ขอดูเมนูขนมหวานหน่อยได้ไหม 
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ประโยคภาษาอังกฤษ เม่ือเกิดข้อผิดพลาดในร้านอาหาร 

บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร ในสถานการณ์ที่มีปัญหาในการเสิร์ฟอาหารเกิดขึ้น  

เราสามารถแจ้งกับทางพนักงานได้ 

Excuse me. Can you please clean up the table? ขอโทษค่ะ ช่วยเช็คโต๊ะให้หน่อยได้ไหมคะ 

Excuse me. Can I have sharing plates? ขอโทษค่ะ ขอจานแบ่งหน่อยได้ไหมคะ 

Excuse me. Can I have a napkin please? ขอโทษค่ะ ขอกระดาษเช็คปากหน่อยได้ไหมคะ 

Excuse me. I’ve been waiting for a long time already. ขอโทษนะ ฉันรอมาต้ังนานแล้ว 

I’ve not got the food yet. ยังไม่ได้อาหารเลยค่ะ 

I have not got the food that I ordered yet. อาหารท่ีฉันส่ังไปยังไม่ได้เลยค่ะ 

We’ve been waiting a long time. เรารอมานานมากแล้วนะ 

It will take about ten minutes. อาหารของคุณจะได้ในอีกประมาณ 10 นาทีครับ 

Is our meal on its way? We’re in a hurry. อาหารท่ีส่ังไปใกล้จะมาหรือยัง พวกเราก าลังรีบ 

How long will it take? อีกนานไหมกว่าจะได้ 

Excuse me, but I didn’t order this พนักงานเสิรฟ์เมนูท่ีเราไม่ได้ส่ัง 

I’m sorry but this is cold. อาหารท่ีมาเสิร์ฟ เย็นเกินไป 

This food is too spicy. อาหารนี้เผ็ดเกินไป 

Can I change my order please? ต้องการเปล่ียนเมนูอาหารท่ีส่ังไปแล้ว 

I asked for medium-rare. This steak is medium-well. ส่ังอาหารไปแล้ว แต่ไม่ได้ตามท่ีส่ังไว้ 

Our server has disappeared, and we’ve been waiting for … minutes. 

รออาหารบางจานนานจนเกินไป 

 

ประโยคภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการสั่งอาหารกลับบ้าน 

Can I get a take out order? ฉันส่ังอาหารกลับไปทานท่ีบ้านได้ไหม 

Excuse me. Can you please pack it for taking home?  

ขอโทษค่ะ ช่วยห่อกลับบ้านให้หน่อยได้ไหมคะ 
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เคร่ืองปรุงรสภาษาอังกฤษ 

• Pickled chilli แปลว่า พริกน้ าส้ม 

• Chilli and fish sauce แปลว่า พริกน้ าปลา 

• Pepper แปลว่า พริกไทย 

• Chilli powder แปลว่า พริกป่น 

• Fish sauce แปลว่า น้ าปลา 

• Chilli sauce แปลว่า ซอสพริก 

• Ketch up, Tomato sauce แปลว่า ซอสมะเขือเทศ 

• Sweet chilli sauce for chicken แปลว่า ซอสจ้ิมไก่ 

• Roated chilli paste แปลว่า น้ าพริกเผา 

• Tabasco แปลว่า ซอสพริกไทย 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสิ้น 

บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร ในสถานการณ์ต้องการที่จะช าระเงิน 

Can I have the bill, please? ขอดูบิลได้ไหมคะ 
How much does it cost? เท่าไหร่คะ 
Bill please. เก็บเงินด้วยครับ 
Pay separately. จ่ายแยกกัน 
I’ll get this./It’s on me. ฉันจ่ายเอง, ฉันเล้ียงเอง 
Let’s share the bill. แบ่งกันจ่ายเถอะ 
Is the tip included? ราคานี้ รวมทิปหรือเปล่าคะ 
Would you like to pay by cash or card? พนักงานจะถามว่าเราต้องการจ่ายแบบไหน 
I’ll pay by cash. ต้องการจ่ายเงินสด 
Do you accept credit cards? รับบัตรเครดิตไหม 
Cash only. รับเฉพาะเงินสด 
Credit cards accepted. รับบัตรเครดิต 
Pay at the cashier. ช าระเงินท่ีแคชเชียร์ 
A change. เงินทอน 
take the change. ไม่ต้องทอน 
Thank you, please come (back) again. ขอบคุณครับ โอกาสหน้าเชิญ (กลับ) มาใหม่นะครับ 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 60 

 

ตัวอย่างข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

ตัวชี้วัด ป. 6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน 

Directions: Choose the correct answer to complete the conversation and the passage. 

จงเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเติมลงในบทสนทนา และข้อความ 

1. At the book shop 

  Jonathan:    

  Shopkeeper:  Twenty five baht. 

  1. How long is it? 

  2. How much is it? 

  3. How often do you read? 

  4. How many books are there? 

 

2.  John: What do you like to do in your free time? 

  Jane: I like reading and watching TV.    

  1. How are you? 

  2. How about you? 

  3. What do you do? 

  4. What are you doing? 
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Directions:  Choose the corrects answer 
จงเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับแต่ละค าถาม 

3. Sue is going for a walk in a park. 

 

 

 

 

What should Sue do when she sees the sign? 

  1. Step into the grass.    2. Jump onto the grass. 

  3. Not walk on the grass.   4. Not run out of the grass. 

Look at the picture. 

 

4. Which of the following is correct about the picture? 
 1. We go skiing in the winter.   2. They are walking in the rain. 
 3. The sky is blue in the summer.  4. It is nice and warm on a sunny day. 
Look at the sign. 

 

 

5. Which of the following is correct about the sign? 

 1. It is a parking space for bicycles only. 

 2. It is an area where only bicycles are bought and sold. 

 3. It is a part of a road that only bicycles are allowed to use. 

 4. It is a tour to the countryside where everyone rides a bicycle. 
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Read the conversation. 
  Daisy:  Long time no see! How are you? 
  Elsa: I’m great. What are you doing here? 
  Daisy:  I’m a teacher at the school over there. What about you? 
  Elsa:  What a surprise! I have a clinic opposite the school. 
 

6. Who are Daisy and Elsa? 
 1. Old friends 
 2. New classmates 
 3. Doctor and patient 
 4. Teacher and student 

 

Look at the picture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Where are they? 

 1. In the store.      2. In the studio. 

 3. In the garage.     4. In the museum 
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Look at the picture.  

 

 

 

 

 

8. Which sentence is true for the picture? 

 1. They get angry.     2. They take photos. 

 3. They take a net.     4. They feel happy. 

 

         9.  Mana is riding a motorcycle. At the bridge over the intersection, he sees this sign. 

 
 

           What should he do? 

 1. Go on the bridge.     2. Take the right turn. 

 3. Not go on the bridge.    4. Not take the left turn. 

 

10. There is a fire while you are watching a film in a cinema. 

             Which sign should you follow? 

 

1.      2.  

3.     4.  
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Look at the picture.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. What does the women want to do? 
            1. Call a waiter.     2. Ask a question.  
   3. Raise her hand.    4. Show her ticket. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. This sign means “.................................. .” 
1.   Be careful! Children cross the road here. 
2. Speed up! Children cross the road here.  
3. Keep off! Children walk along the path.  
4. Drive on! Children cross the road here. 
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เฉลยข้อสอบ 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ   

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป. 6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน 

 

ข้อที่ 1  เฉลย   2 ถูก เพราะ How much is it? (ใช้ถามราคา) 

จากโจทย์ : 1. How long is it? ผิด เพราะ How long   แปลว่ายาว/นานเท่าไร 

  3. How often do you read? ผิด เพราะ How often แปลว่าบ่อยแค่ไหน 

            4. How many books are there? ผิด เพราะ How many แปลว่าประมาณเท่าไร 

ข้อที่ 2  เฉลย   2 ถูก เพราะ How about you? มีความหมายว่า“แล้วคุณล่ะ” 

จากโจทย์ : 1. How are you? ผิด เพราะ แปลว่า สบายดีไหม 

  3. What do you do? ผิด เพราะ ถามอาชีพ 

  4. What are you doing? คุณก าลังท าอะไร 

ข้อที่ 3  เฉลย  3 ถูก เพราะ Not walk on the grass. (ไม่เดินบนพื้นหญ้า) 

จากโจทย์ : Sue is going for a walk in a park. (ก าลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะ) 

                  What should Sue do when she sees the sign? (Sueควรท าอย่างไรเมื่อเห็น

สัญลักษณ์นี้) 

  1. Step into the grass. (เหยียบไปบนพื้นหญ้า) 

  2. Jump onto the grass. (กระโดดไปบนพื้นหญ้า) 

  4. Not run out of the grass. (ไม่วิ่งบนพืน้หญ้า) 

ข้อที่ 4  เฉลย  2 ถูก เพราะ They are walking in the rain (พวกเขาก าลังเดินท่ามกลางสายฝน) 

จากโจทย์ Look at the picture. ดูรูปภาพต่อไปนี้ 

  Which of the following is correct about the picture? จากภาพข้อใดถูกต้อง 

  1. We go skiing in the winter (พวกเราไปเล่นสกีในฤดูหนาว) 

  3. The sky is blue in the summer (ท้องฟ้าสดใสในฤดูร้อน) 

  4. It is nice and warm on a sunny day (อากาศดีและอบอุ่นในวันท่ีมีแสงแดด) 
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ข้อที่ 5  เฉลย  3 ถูก เพราะ It is a part of a road that only bicycles are allowed to use. 

 (ส่วนหนึ่งของถนนท่ีใช้เฉพาะรถจักรยาน)  

จากโจทย์ Look at the sign ดูป้ายสัญลักษณ์ 

 

  
Which of the following is correct about the sign? ข้อใดถูกต้องตามป้ายสัญลักษณ์ 

  1. ผิด เพราะ It is a parking space for bicycles only. (เป็นพื้นท่ีว่างส าหรับจอด
รถจักรยานเท่านั้น) 
  2. ผิด เพราะ It is an area where only bicycles are bought and sold. (พื้นท่ี
ส าหรับซื้อและขายจักรยานเท่านั้น) 
  4. ผิด เพราะ It is a tour to the countryside where everyone rides a bicycle. 

ข้อที่ 6  เฉลย  1 ถูก เพราะ  Old friends หมายถึง เพื่อเก่า ดูจากบทสนทนาข้างบนมีประโยค

ท่ี Daisy พูดว่า  “Long time no see!” ซึ่งหมายถึงไม่เจอกันนานแล้ว 

จากโจทย์ Daisy : ไม่เจอกันนาน “เธอสบายดีมั้ย” 

   Elsa : ฉันสบายดี เธอมาท าอะไรท่ีนี่ 

   Daisy:  ฉันเป็นคุณครูสวนอยู่โรงเรียนตรงโนน้ แล้วเธอล่ะ 

   Elsa: น่าประหลาดใจมาก ฉันก็มีคลินิก อยู่ตรงข้ามโรงเรียนนั้น 

  Who are Daisy and Elsa? “Daisy และ Elsa คือใคร” (ถามความสัมพันธ์) 

  2. ผิด เพราะ  New classmates หมายถึง เพื่อนร่วมชั้นคนใหม่จากบทสนทนาท่ีว่า 

Long time no see! บ่งบอกว่าไม่ได้เพิ่งรู้จักกัน 

  3. ผิด เพราะ  Doctor and patient หมายถึง คุณหมอและผู้ป่วย  

  4. ผิด เพราะ  Teacher and student หมายถึง ครูและนักเรียน 

ข้อที่ 7  เฉลย  1 ถูก เพราะ  In the store. ในร้านค้า 

จากโจทย ์ Look at the picture. (ดูท่ีรูปภาพ) Where are they? (ถามว่าพวกเขาอยู่ท่ีไหน) 

  2. In the studio. (ในสตูดิโอ) 

  3. In the garage. (ในโรงรถ) 

  4. In the museum. (ในพิพิธภัณฑ์) 

 

BIKE LANE                                               ช่องส าหรับจักรยาน 
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ข้อที่ 8  เฉลย  4 ถูก เพราะ  They feel happy.  พวกเขารู้สึกมีความสุข 

จากโจทย ์Which sentence is true for the picture? (ประโยคไหนท่ีถูกต้องตามรูปภาพ) 

  1. They get angry. (พวกเขาโกรธ) 

  2. They take photos. (พวกเขาถ่ายภาพ) 

  3. They take a net. (พวกเขาถือตาข่าย) 

ข้อที่ 9  เฉลย  3 ถูก เพราะ Not go on the bridge. (ไม่ข้ึนบนสะพาน) 

จากโจทย:์ Mana is riding a motorcycle. At the bridge over the intersection, he sees 

this sign. What should he do? (มานะก าลังขับรถจักรยานยนต์ถึงท่ีสะพานบนทางแยกเห็นสัญลักษณ์

นี้ตามภาพ เขาควรท าอะไร 

  1. Go on the bridge. (ขึ้นบนสะพาน) 

  2. Take the right turn. (เล้ียวไปทางขวา) 

  4. Not take the left turn. (ไม่เล้ียวไปทางซ้าย) 

ข้อที่ 10  เฉลย   2 ถูก เพราะ Exit (ทางออก) 

จากโจทย:์ There is a fire while you are watching a film in a cinema. (เกิดไฟไหม้ขณะคุณ

ก าลังดูภาพยนตร์อยู่ในโรงภาพยนตร์ ) 

       Which sign should you follow? คุณควรไปตามสัญลักษณ์ไหน 

  1. First aid (ปฐมพยาบาล) 

  3. Do not enter (ห้ามผ่าน) 

  4. Help wanted (ต้องการความช่วยเหลือ 

ข้อที่ 11  เฉลย    2. Ask a question. 

เหตุผลจากภาพนักศึกษายกมือข้ึนซึ่งน่าจะหมายถึงต้องการถามคุณครู  

จากโจทย์ ต้องการถามว่าผู้หญิงต้องการท าอะไร ค าตอบก็ต้องเป็นข้อ 2.Ask a question. 

ตัวเลือกท่ี 1. เรียกพนักงานบริการชาย 

ตัวเลือกท่ี 3. ยกมือของเธอขึ้น 

ตัวเลือกท่ี 4. แสดงบัตรหรือตั๋วของเธอ 

ข้อที่ 12  เฉลย    1 ถูก เพราะเป็นค าตอบท่ีหมายถึงให้ ระวังเด็กข้ามถนน ตามท่ีโจทย์ก าหนดให้ 

ข้อ 2 “เร่งๆ เขา้ นักเรียนข้ามตรงนี้”       ข้อ 3 “อยู ่ห่างๆ ไว้  นักเรียนเดินตามทางนี้”  

ข้อ 4 “ขับต่อไป นักเรียนขา้มถนนตรงนี้”       ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบท่ีสัมพันธ์กับรูปภาพ  
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

            

ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 

  

 

เนื้อหา / สาระส าคัญ 

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท า

อะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม 
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ค าถามที่ต้องการค าตอบ  Yes  / No 
ค าถามประเภทนี้ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย  ได้แก่  Verb  to be  และ  Verb  to  do   เช่น 
Is   he a student?  เขาเป็นนักเรียนใช่ไหม 
-Yes,  he is.  /  No,  he  isn’t.  (ใช่  /  ไม่ใช่ ) 
Are you a policeman? (คุณมีอาชีพเป็นต ารวจใช่ไหม) 
-Yes. (ใช่) /  No, I’m a teacher. (ไม่ใช่  ฉันเป็นคุณครู) 
Do you work in the shop? (คุณท างานอยู่ในร้านค้าใช่ไหม) 
-Yes,  I   do.  (ใช่ครับ) 
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Does Mr.Tom work in factory? (นายทอมท างานอยู่ในโรงงานใช่ไหม) 
-No, he doesn’t. (ไม่ใช่ครับ)   
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Question Words 
 Questrion Words หมายถึง  ค าท่ีใช้ขึ้นต้นประโยค  เพื่อท าให้ประโยคนั้นเป็นค าถาม  ซึ่ง
ต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมูล  หรือข้อเท็จจริง  ประโยคค าถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย “Wh-
Questions” ได้แก ่

What  - อะไร   Whom  - ใคร 
Where  - ท่ีไหน   Whose  - ของใคร 
When  - เมื่อไร   Which  -  อันไหน 
Why  - ท าไม   How  - อย่างไร 
Who  - ใคร 
What (อะไร) ใช้กับประโยคต่างๆ ดังนี้ คือ 

1. ถามเกี่ยวกับส่ิงของ  เช่น  
What is that?  (นั้นคืออะไร) 
-It  is  a  toy  car.  (มันคือรถยนต์เด็กเล่น) 
What are in the cage?  (อะไรอยู่ในกรง) 
-They  are  birds.   (มันทั้งหลายคือนก) 

2. ถามเกี่ยวกับอาชีพ  เช่น  
 What is your father? (คุณพ่อของคุณท างานอะไร) 
 -He  is  a  banker. (เขาท างานธนาคาร) 
 What is Sunun? (สุนันท์เป็นอะไร) 
 -He  is  a  lawyer. (เขาเป็นทนายความ) 
3. ถามเกี่ยวกับเวลา  เช่น 
 What time is it? (มันเป็นเวลากี่นาฬิกา) 
 -It  is  ten o’clock. 

Where (ที่ไหน) ใช้ถามเกี่ยวกับสถานท่ี 
Where does Kim work? (Kim ท างานอยู่ท่ีไหน) 
-He works in the office. (เขาท างานอยู่ในส านักงาน) 
Where is the office?  (ส านักงานอยู่ท่ีไหน) 
-It  is  near  the  hospital. (มันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล) 
When (เม่ือใด, เม่ือไร) ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น 
When do you get up? (คุณต่ืนนอนเวลาใด) 
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-I  get  up  at 6 o’clock. (ฉันต่ืนนอนเวลา 6 นาฬิกา) 
When will you come back? (คุณจะกลับมาเมื่อไร) 
-I  will  come  back  on  this  June. (ฉันจะกลับมาเดือนมิถุนายน) 
Why (ท าไม) ใช้ถามหาเหตุผล สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เช่น 
Why did you come late? (ท าไมคุณถึงมาช้า) 

 -I  woke up  late. (ฉันต่ืนสาย) 
 Why is Tom crying? (ท าไมทอมก าลังร้องไห้) 
 -He  is  crying  because he can not  find  his  toy. (เขาก าลังร้องไห้เพราะเขาไม่พบของ
เล่นของเขา) 
 Who (ใคร) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล ส่วนค าตอบมักเป็นช่ือคน เช่น 
 Who broke the glass?  (ใครท าแก้วแตก) 
 -Rattana did. (รัตนาเป็นผู้ท า) 
 Who writes that letter? (ใครเขียนจดหมายฉบับนั้น) 
 -My  sister  does. (น้องสาวของฉัน) 

Whom (ใคร) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลเช่นกัน แต่ท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค เช่น 
 Whom do you want to meet? (คุณต้องการพบใคร) 
 -I  want  to  meet  Ken. (ฉันต้องการพบเคน) 
 Whom is Jeff talking with? (เจฟคุยอยู่กับใคร) 
 -He  is  talking  with  the  manager. (เจฟคุยอยู่กับผู้จัดการ) 
 Whose (ชองใคร) ใช้ถามบุคคลในการเป็นเจ้าของ เช่น 
 Whose house is this? (บ้านหลังนี้เป็นของใคร) 
 Whose book is on the table? (หนังสือของใครอยู่บนโต๊ะ) 
การตอบค าถาม  Whose  ต้องระบุช่ือ   เช่น 
 -It’s Mary’s  house.  (มันเป็นบ้านของแมรี่) 
 -It’s  Malee’s  book. (มันเป็นหนังสือของมาลี) 
 Which (อนัไหน ,สิ่งไหน , คนไหน) ใช้ถามเกี่ยวกับการเลือกส่ิงของ หรือบุคคล เช่น 
 Which bag have you got? (คุณได้กระเป๋าใบไหน) 
 -I  have  got  the black bag. (ฉันได้กระเป๋าสีด า) 
 Which is his car? (รถคันไหนเป็นของเขา) 
 -His  car  is  at  the  corner. (รถของเขาอยู่ตรงหัวมุม) 
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How (อย่างไร) ใช้ถามลักษณะอาการ วิธีการ เช่น 
ใช้ถามถึงการกระท าว่าท าอย่างไร 
 How do you go to school?  (คุณไปโรงเรียนอย่างไร) 
 -I  go  to  school  by  car. (ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์) 
ใช้ในการทักทายแนะน าตัว  เช่น 
 How are you? (คุณเป็นยังไงบ้าง) 
 -I’m fine.  (ฉันสบายดี) 
 How old are you? (คุณอายุเท่าไร) 
 -I’m  20  years  old. (ฉันอายุ  20  ปี) 
ใช้ในการถามถึงจ านวน  เช่น 
 How many dogs are there in your house? (คุณมีสุนัขกี่ตัวในบ้าน) 
 -There  are  two  dogs  in  my  house. (ในบ้านมีสุนัข  2  ตัว ) 
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รูปค าถามของ There is  /  There  are  คือ 
Is there + เอกพจน์?  /  Are  there   +  พหูพจน์ ? 

ใช้เมื่อต้องการถามว่ามีส่ิงของ / อะไร อยู่ไหน  ใช่ไหม   เช่น 
Is there a pen in your bag. (มีปากกาอยู่ในกระเป๋าของคุณใช่ไหม) 
-No, there  isn’t.  (ไม่ใช่) 
Are there flowers in the vase? (มีดอกไม้หลายดอกอยู่ในแจกันใช่ไหม) 
-Yes  there  are. (ใช่) 
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รูปค าถามของ This  is (นี้คือ)  / That  is (นัน่คือ) 
Is this + ค านามเอกพจน์? นี้คือ...........ใช่ไหม ?  (ถามส่ิงท่ีอยู่ใกล้) 
Is that + ค านามเอกพจน์? นั่นคือ..........ใช่ไหม ? (ถามส่ิงท่ีอยู่ไกล) 

การตอบรับ 
Yes, it is. (ใช่)     No, it isn’t. (ไม่ใช่) 
เช่น  Is  this  a cat? (นี้คือแมวใช่ไหม)   Yes, it  is . (ใช่) 
Is that an elephant? (นั่นคือช้างใช่ไหม)   No,  it  isn’t.  (ไม่ใช่) 

รูปค าถามของ These  are (เหล่านี้คือ)  / Those  is (เหล่านัน้คือ) 
Are these + ค านามพหูพจน์? เหล่านี้คือ...........ใช่ไหม ?    (ถามส่ิงท่ีอยู่ใกล้) 
Are those + ค านามพหูพจน์? เหล่านั้นคือ..........ใช่ไหม ?  (ถามส่ิงท่ีอยู่ไกล) 

การตอบรับ 
Yes, they are. (ใช่) 
No, they aren’t. (ไม่ใช่) 
เช่น  Are  these  chicks?  (เหล่านี้คือลูกไก่ใช่ไหม) 
-No, they  aren’t. 

       Are those boats?  (เหล่านั้นคือเรือใช่ไหม) 
 -Yes,  they  are.  (ใช่) 
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รูปค าถามของ Can 

 Can ในประโยคค าถามแปลว่า สามารถท า...........ได้หรือไม ่
การตอบ 

 ถ้าท าได้       ตอบ  Yes,  + ประธาน  +  can. 
 ถ้าท าไม่ได้    ตอบ  No,  +  ประธาน  +  can’t. 
เช่น    Can  you  swim?  (คุณว่ายน้ าได้ไหม) 
 -Yes, I  can. (ใช่  ผม / ฉัน  ว่ายน้ าได้) 
         Can you cook food?  (คุณท าอาหารได้ไหม) 
 -No,  I  can’t.  (ไม่, ฉัน / ผม  ท าอาหารไม่ได้ 
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การใช้  or 
or แปลว่า  หรือ 

 ประโยคค าถามท่ีใช้  or  จะขึ้นต้นด้วย Verb  to  be  หรือ Verb  to  do  การตอบจะไม่ตอบ  
Yes  หรือ  No  แต่จะเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งจากท่ีผู้เสนอถามให้  เช่น 
Do  you  want  an orange  or  an  apple. (คุณต้องการส้มหรือแอปเป้ิล) 
-I  want  an  orange.  (ฉันต้องการส้ม) 
Does  she  have  a  doll  or  a  ball? (หล่อนมีตุ๊กตาหรือลูกบอล) 
-She  has  a  doll. (หล่อนมีตุ๊กตาตัวหนึ่ง) 
Is  this  a  jack  fruit  or  a  durian?  (นี่คือขนุนหรือทุเรียน) 
-It  is  a  durain.  (มันคือทุเรียน) 
Are  those  dishes  or  bowls?  (พวกเหล่านั้นเป็นจานหรือถ้วย) 
-They   are  bowls. (พวกมันเป็นถ้วย) 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 
          

1  .    A: What size do You wear, sir? (ท่ีมา :  ปีการศึกษา 2556) 
         B: Medium size, Please. 

Where are they? 
1. At a bookshop 
2. At a barbershop 
3. At a coffee shop 
4. At a clothes shop 
 

2.      A: May I borrow your color pencils, please'? I want to color some flowers. 
         B: I have only water color. Do you want them? 
         A: Okay. Thank You. 

What subject are they studying? (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2556) 
1. Art 
2. History 
3. Science 
4. Mathematics 

3-4 Read the passage and answer questions 3-4 (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2557) 
 

One day Pleumjit was walking home from school. On the footpath she 
found a thing. She looked inside and saw that it was full of money. 
She took it home to show her mother. Then they went to the police 
station to look for the owner of the money. 
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3.   What is a thing?  
1. a book 
2. a purse 
3. a banknote 
4. a smartphone 

4.  What kind of girl is Pleumjit? (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2557) 
1. Kind       2. Polite 
3. Honest      4. Friendly 
 

5-8 Read the passage and answer questions 5-8. (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2558) 
 

I’m Catherine. My birthday is January 31, 2004. My dad takes care 
of people's teeth. I like swimming. I don’t like vegetables. I have a 
pet, and it always barks at the postman. 

 
5.  How old is Catherine?  

1. Twelve      2. Thirteen 
3. Fourteen      4. Fifteen 

6.  What does Catherine's father do? (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2558) 
1. A doctor      2. A soldier 
3. A dentist      4. A Policeman 

7.  From the passage, which would Catherine choose to eat?  
1. Pork       2. Carrot 
3. Lettuce      4. Broccoli 

8.  What is Catherine's pet?  
1. A little bird      2. A box turtle 
3. A white rabbit     4. A brown dog 
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 ข้อ 9- 13    (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2559) 
 

Big Cleaning Day 
Saturday 23 January 2016 

Beach Fun and Community Action 
Easy as: 1-2-3: 

1. Come join us at the playground at 9.00 a.m. 
2. Walk to the beach with your bag and gloves. 
3. Collect the garbage like bottles, cans, plastic bags, etc. until 
noon. 

                  The prize will go to the person who get the heaviest garbage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  What date is “Big Cleaning Day”? 

1. Twenty-three of January, twenty sixteen. 
2. January the twenty-third, two zero one six. 
3. January twenty-three, two hundred sixteen. 
4. The twenty-third of January, two thousand sixteen 

10.  Where is the cleaning activity?  
1. At the beach.    2. In the ocean. 
3. In the school.    4. At the playground. 

11.  From the poster, which of the following is not garbage?  (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2559) 
1. A can     2. A prize 
3. A bottle     4. A plastic bag 
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12.·  How many hours does the activity take?  
1. One      2. Two 
3. Three     4. Nine 

13.  Who will get the prize? 
1. Jack who got five foam noodle cups. 
2. Steve who found a pair of old sunglasses. 
3. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks. 
4. Peter who collected two pairs of old leather boot. 

14.  Read the sentences. (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2560) 
 

It is an animal with short legs and a hard shell covering its body.  
It lives on land and in water. When it is afraid, it pulls its head and       
legs inside its shell. 

 
Teacher: What is the animal? 
Student: ________ 
1. A crab      2. A snail 
3. A turtle      4. A squid 

Read the conversation. ข้อ 15 
 
Daisy:  Long time to see you. How are you? 

 
Elsa:    I’m great. What are you doing here? 

 
Daisy:   I’m a teacher at the school over there. What about you? 

 
Elsa:    What a surprise! I have a clinic opposite the school. 
 

 
 
15.    Who are Daisy and Elsa? 
 
         1.  Old friends      2.  New classmates 
 
         3.  Doctor and patient     4.  Teacher and student 
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16 – 20  Read the letter and answer the questions.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/1/2017  
Dear Aunt Kate, 

 
I’m writing to tell you that I can’t visit you next month. I’m going to a 

football camp for boys in Brooks. I love football, and mum and dad agreed to let 
me join the camp. I’ ll stay at the camp for a week with many new friends. Now 
I’m studying 

 
hard for the final exam. Talk to you later. 

 
Love, 

 
George 

 
16.  Who is George? 
 
       1.   Mum’s dad      2.  George’s aunt 
 
       3.   Kate’s nephew     4.   Dad’s daughter 
17.  When did George plan to visit Aunt Kate? 
 
       1.  In January       2.  In February 
 
       3.  Before the final exam     4.  After playing football 
18.    When did George write the letter? 
 
        1.   January the eighteenth, twenty seven. 
 
        2.   January the eightieth, two zero one seven. 
 
        3.   August the second, two thousand seventeen. 
 
        4.   August the second, two hundred seventy. 
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19.   How long will George stay at the camp? 
 
        1.   Two days      2.   Two weeks 
 
        3.   Seven days      4.   Seven weeks 
20.   Which of the following will George do first? 
 
        1.  stay in Brooks    2.  take the final exam 
 
        3.  play football at the camp    4.  spend time with his new friends. 
 
Read the conversation. ข้อ 21  

Liam :  Are you ready to order, sir? 
 

Ken :   Yes. I'd like a tomato soup and a tuna salad, please. 
21.  Where are Liam and Ken? 
 

1. At a garden  2. In a kitchen  
3. At a fish farm  4. In a restaurant 

 
Read The email and answer the questions. ข้อ 22-27   
  19 January 2018 
 
 Subject : science project 
 
Hi Ping, 
 

My group is staying at a hotel near the science exhibition hall. Bad news!Some test 
tubes got broken while we were getting off the train. As you know,We need the tubes for 
the project. We didn't know to find them in a short time. And the traffic was very busy 
during rush hour. It was our first time to takeThe BTS. It's easier and faster than I thought. 
We got the tubes in less than an hour! Wish me luck on the project presentation 
tomorrow.  
Cheers! 
 
Kan 
 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 87 

 

22..   Who are Ping and Kan? 

           1. Friends       2. Parents 

           3.  Tourists      4.  Drivers 
 
23. Where is the science exhibition hall? 
  1.  In Yala     2.  In Bangkok 
             3.   In Lamphun    4.  In  Chanthaburi 
24.   Why did Kan go to a store? 
             1.  To buy test tubes.   2.  The store is near the hotel. 

              3.  To take a BTS train.   4.  The hotel receptionist was there. 
25.  When is Kan going to present the science project? 
 
             1. 18 January 2018    2.  19 January 2018 
 
             3.   20 January 2018    4.  21 January 2018 
26. Which of the following is correct? 
            1.  Kan wrote the email.   2.  Ping was in the store 
            3.  Ping took a BTS train.   4.  Kan stayed at the exhibition hall. 
27. How did Kan feel about the BTS train? 
 
           1. Sad   2. Tired 
 
           3.  Excited   4. Bored 
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เฉลยข้อสอบ 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 
1.     เฉลย ข้อ 4. At a clothes shop (ร้านเส้ือผ้า) 

เหตุผล บทสนทนา A และ B  

A: คุณใส่ไซต์อะไรคะ/ครับ?  

B: ไซต์ M ค่ะ 

ตัวเลือก 1. At a bookshop ร้านหนังสือ    
2. At a barbershop ร้านตัดผม  

  3. At a coffee shop ร้านกาแฟ  
2.      เฉลย ข้อ 1. Art 

เหตุผล โจทย์ พวกเขาก าลังเรียนวิชาอะไรอยู่?  
บทสนทนา  
A ยืมดินสอสี B เพื่อจะระบายสีดอกไม้ 
ตัวเลือก 2. History ประวัติศาสตร์    

3. Science วิทยาศาสตร์   
4. Mathematics คณิตศาสตร์  

3.  เฉลย ข้อ 2. a purse (กระเป๋าเงิน) 
เหตุผล เพราะว่า ประโยค “it was full of money.” มันมีเงินเต็มเลย จึงสอดคล้องกับค าตอบ 
คือกระเป๋าเงิน 
ตัวเลือก 1. a book หนังสือ  

3. a banknote ธนบัตร  
4. a smartphone สมาร์ทโฟน 

4.  เฉลย ข้อ 3. Honest (ซื่อสัตย์) 
เหตุผล เพราะประโยค Then they went to the police station to look for the owner 
of the money. หมายความว่า เขาน ามันไปท่ีสถานีต ารวจเพื่อตามหาเจ้าของ 

ตัวเลือก 1. Kind กรุณา     

2. Polite สุภาพ     

4. Friendly เป็นมิตร 
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5.  เฉลย ข้อ 4. Fifteen (15 ปี) 
เหตุผล เพราะ Catherine เกิด January 31, 2004 เทียบกับ ค.ศ. 2019 คือ 15 ปี 
โจทย ์Catherine อายุเท่าไหร่? 
ตัวเลือก 1. Twelve 12 ปี          

2. Thirteen 13 ปี             
3. Fourteen 14  ปี 

6.  เฉลย ข้อ 3. A dentist (ทันตแพทย์) 
เหตุผล เพราะเขาบอกว่า พ่อเขารักษาฟันคนอื่น โจทย์ถามว่า พ่อของ Catherine ประกอบอาชีพ

ใด? 
ตัวเลือก 1. A doctor  หมอ          

2. A soldier   ทหาร         
4. A Policeman  ต ารวจ 

7.  เฉลย ข้อ 1. Pork (เนื้อหมู) 
เหตุผล เพราะ Catherine บอกว่า ไม่ชอบกินผัก โจทย์ถามว่าจากข้อความ Catherine จะ 
เลือกกินอะไร? 
ตัวเลือก 2. Carrot  แครอท         

3. Lettuce  ผักกาดหอม       
4. Broccoli บร็อคโคลี 

8.  เฉลย ข้อ 4. A brown dog (สุนัขสีน้ าตาล) 
เหตุผล เพราะเธอบอกว่ามันชอบเห่าบุรุษไปรษณีย์ โจทย์ถามว่า สัตว์เลี้ยงของ Catherine คืออะไร? 
ตัวเลือก 1. A little bird นกน้อย    

2. A turtle เต่า    
3. A white rabbit กระต่ายสีขาว 

9.  เฉลย ข้อ 4. The twenty-third of January, two thousand sixteen. 
( วันท่ี 23  เดือน มกราคม ปี 2016 )  เหตุผล  เขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนวันท่ี เดือน ปี  
เพราะโจทย์ถามว่า Big Cleaning Day คือวันท่ีเท่าไหร่? 
ตัวเลือก 1.Twenty-three of January, twenty sixteen.  23 เดือน มกราคม ปี 2016 

   2. January the twenty-third, two zero one six. วันท่ี 23 เดือน มกราคม ปี สอง
ศูนย์หนึ่งหก 

3.  January twenty-three, two hundred sixteen.  23 เดือน มกราคม  ปี  216 
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10.  เฉลย ข้อ 1. At the beach. (ชายหาด) 
เหตุผล เพราะข้อความในข้อท่ี 2. บอกว่าจะเดินเก็บขยะไปตามชายหาด “walk to the beach 
with your bag and gloves” โจทย์ถามว่า  กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ไหน? 
ตัวเลือก 2. In the ocean. ในมหาสมุทร     

3. In the school. ในโรงเรียน 
                  4.  At the playground. ท่ีสนามเด็กเล่น 
11.  เฉลย ข้อ 2. A prize (รางวัล) 

เหตุผล เพราะโจทย์ถามว่า จากโปสเตอร์ อะไรไมใ่ช่ขยะ 
ตัวเลือก 1. A can กระป๋อง           

3. A bottle ขวด      
4. A plastic bag ถุงพลาสติก 

12. เฉลย ข้อ 3. Three (3) 
เหตุผล  เพราะเริ่มกิจกรรม 09.00-12.00 น. โจทย์ถามว่า กิจกรรมท ากี่ช่ัวโมง? 

ตัวเลือก 1. One  1          

2.  Two  2           

4.  Nine  9 

13.  เฉลย ข้อ 4. Peter who collected two pairs of old leather boots. (Peter เก็บรองเท้า
หนังเก่าได้ 2 คู่) 
เหตุผล  เพราะใครเก็บขยะได้หนักท่ีสุดจะได้รับรางวัล  โจทย์ถามว่า ใครจะได้รับรางวัล? 
ตัวเลือก 1. Jack who got five foam noodle cups. (Jack เก็บถ้วยก๋วยเต๋ียวโฟมได้ 5 ใบ) 

2.  Steve who found a pair of old sunglasses.( Steve พบแว่นตาเก่า 1 คู่) 
3. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks. (Nancy เก็บกล่อง

น้ าอัดลมเล็กๆ ได้ 3 กล่อง ) 
14.  เฉลย ข้อ 3. A turtle (เต่า) 

เหตุผล เพราะจากเรื่องท่ีอ่าน ขาส้ันมีกระดองหนาคลุมตัว เวลากลัวจะหดหัวและขาซ่อนไว้ใน 
กระดอง จากโจทย์ถามว่า มันคือสัตว์อะไร? 

ตัวเลือก 1. A crab ปู       

2. A snail หอยทาก      

3. A squid ปลาหมึก 
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15.      เฉลย ข ้อ  1. Old friends เพื่อนเก่า 
บทสนทนา  เดซี่ :   ไม่ได้ เจอกันนาน คุณสบายดีไหม 
เอลซา : ฉันสบายดี คุณมาท าอะไรท่ีนี่ 
เดซี่ :     ฉันเป็นครูอยู่ท่ีโรงเรียนโน่นแล้วคุณท าอะไร 
เอลซา : ฉันเปิดคลีนิคอยู่ฝ่ังตรงข้ามกับโรงเรียน 
จากบทสนทนา แสดงว่า เดซี่และเอลซาเป็นเพื่อนเก่ากัน โดยดูจากประโยคท่ีเดซี่พูดว่า 
ไม่ ได้ เจอกันนาน  ( Long time to see you.) 
โจทย ์   เดซี่และเอลซาเปน็ใคร 
ตัวเลือก  2. New classmates เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนใหม่ 

                      3. Doctor and patient หมอกับผู้ป่วย 
 
                      4. Teacher and student ครูกับนักเรียน 
16.  เฉลยข ้อ 3.  Kate’s nephew หลานชายของ Kate  

โจทย ์ ใครคือ George  
จากการเขียนค าขึ้นต้นว่า  Dear Aunt Kate, เนื้อเรื่องและภาพท่ีบอกว่าจะไปเข้าค่ายฟุตบอล รัก
ฟุตบอล แสดงว่าคนเขียนจดหมายเป็นเด็กผู้ชาย 
ตัวเลือกท่ี  1.  Mum’s dad   พ่อของแม่ 
              2. George’s aunt ป้าของ George 
    4. Dad’s daughter ลูกสาวของพ่อ 

17. เฉลย  ข ้อ 2.  In February เดือนกุมภาพันธ ์ 
โจทย ์  George วางแผนว่าจะไปเยี่ยมป้าเมื่อไหร  
จากเนื้อเรื่องท่ีขึ้นต้นด้วย วันท่ี 18/1/2017 และในเรื่องท่ีบอกว่าจะไปเยี่ยมป้าเดือนหน้า 
แสดงว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์  
ตัวเลือกท่ี   1.  In January เดือนมกราคม 

 3. Before the final exam กอ่นสอบปลายภาค 
 

 4. After playing football หลังจากเล่นฟุตบอล 
18.  เฉลย  ข ้อ1.  January the eighteenth, twenty seven. วันท่ี 18 เดือนมกราคม ปี 2017  

โจทย ์  George : เขียนจดหมายเมื่อไหร   
จากวันท่ี 18/1/2017 เขียนตามหลักการการเขียนวันท่ี คือ เดือน วันท่ี ปี  ค.ศ.           

ตัวเลือกท่ี  2. January the eightieth, two zero one seven. วันท่ี 18 เดือน 

มกราคม ป ีสองศูนย์หนึ่งเจ็ด 
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                        3. August the second, two thousand seventeen. วันที ่ 2 เดือน สิงหาคม ปี 2017  
 
                        4. August the second, two hundred seventy.วันท่ี 2 เดือน สิงหาคม ปี 270  
19. เฉลย  ข ้อ.3  Seven days เจ็ดวัน 

โจทย ์  George จะเข้าค่ายนานเท่าไหร   
จากจดหมายบอกว่าจะอยู่ ค่ายหนึ่งสัปดาห์  I’ll stay at the camp for a week with many 
new friends. 
ตัวเลือกท่ี  1.Two days สองวัน  

 2. Two weeks สองสัปดาห์ 
  

 4. Seven weeks. เจ็ดสัปดาห์ 
20. เฉลย  ข ้อ.2  take the final exam  สอบปลายภาค 
 

โจทย ์  George จะท าอะไรเป็นอันดับแรก จากจดหมายบอกว่าตอนนี้ก าลังเรียนหนัก
เพื่อเตรียมสอบปลายภาค Now  I’m studying hard for the final exam. 
ตัวเลือกท่ี    1. stay in Brooks พักในเมือง Brooks  

 3. play football at the camp เล่นฟุตบอลท่ีค่ายฟุตบอล 
 

 4. spend time with his new friends. ใช้เวลากับเพื่อนใหม่ 
21.  เฉลย  ข ้อ3.  Can I have some water, please? ขอน้ าหน่อยได้ไหม  

โจทย ์ Mai : I’m very thirsty. ………………………. ฉันรู้สึกกระหายมาก 
Jacob: Yes, sure! ได้เลย 
เพราะ ขอ้3 เป็นประโยคขอเครื่องด่ืม 
ตัวเลือกท่ี    1. Would I get you some soup? ขอซุปหน่อยได้ไหม  

                          2. Would you like some snacks? ขอขนมได้ไหม 
 

 4. Can you give me some fried rice? เอาขา้วผัดใหห้น่อยได้ ไหม 
22. เฉลย  ข้อ1. Friends  เพื่อน 
 

เหตุผล เพราะโจทย์ ถามว่า Ping และ Kan เปน็ใครตอบเพื่อนเพราะว่า จากการเขียนเมลล์           
ใช้ค าขึ้นตน้ว่า Hi สวัสดี  ค านี้ตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาจะใช้ กับเพื่อนสนิทเท่านั้น 
ตัวเลือกท่ี    2. Parents  พ่อแม ่ 

     3. Tourists  นักท่องเท่ียว  
     4. Driver   คนขับรถ 
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23. เฉลย  ข้อ 2. In Bangkok กรุงเทพฯ 
เหตุผล  เพราะโจทย์ ถามว่า หอประชุมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ อยู ่ท่ีไหน? ใหว้ิเคราะห์ จาก
อีเมล ท่ีเขียนว่าขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส ในตัวเลือกท่ีให้มามีเพียงจังหวัดเดียวที่มีรถไฟฟ้าบีท ีเอส นั้นก็
คือกรุงเทพฯ 
ตัวเลือกท่ี  1.  In Yala ยะลา  
              3. In Lamphun ล าพูน 
              4. In Chanthaburi จันทบุรี 

24.  เฉลย  ข้อ 1.  To buy test tubes ไปซื้อหลอดทดลอง 
 

เหตุผล  เพราะโจทย์ ถามว่าท าไม Kan ไปร้านค้า?  ใหดู้จากอีเมล ท่ีเขียนว่าพวกเขา                        
ต้องการหลอดทดลอง และต้องการใช้ ในวันพรุ่งนี ้พนักงานโรงแรมแนะน าให้ ไปซื้อโดยรถไฟฟ้า 
ตัวเลือกท่ี    2. The store is near the hotel. ร้านค้าอยู่ ใกล้โรงแรม 
                3. To take a BTS train. ไปโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส 
                4. The hotel receptionist was there. พนักงานต้อนรับของโรงแรมอยู่ ท่ีนั่น 

25. เฉลย  ข้อ 3.  20 January 2018 วันท่ี 20 มกราคม 2018 
 

เหตุผล  เพราะโจทย์ ถามว่า Kan จะไปน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อไร?  จากอีเมล 
ท่ีเขียนลงวันท่ี 19 มกราคม 2018 และท้ายข้อความในอีเมล ท่ีบอกว่าพรุ่งนี้คงน าเสนอ
โครงงานได้ตามความปรารถนา ฉะนั้นจึงน าเสนองานวันถัดไปคือ  วันท่ี 20 มกราคม 2018 
 ตัวเลือกท่ี  1. 18 January 2018 วันท่ี 18  มกราคม 2018  
               2. 19 January 2018   วันท่ี 19 มกราคม 2018  
               4. 21 January 2018 วันท่ี21 มกราคม 2018 

26. เฉลย   ข้อ 1. Kan wrote the email.  Kan เขียนอีเมล เป็นจริง 
เหตุผลเพราะโจทย์ ถามว่า ขอ้ความท่ีตามมานี้ อันไหนเป็นจริง?จาก อีเมลท่ีเขียนท่ีเป็นจริงมีเพียง
กรณีเดียว นอกนั้นเป็นเท็จหมด 
ตัวเลือกท่ี  2. Ping was in the store.  Ping อยู่ท่ีร้านค้า เปน็เท็จ 
              3.  Ping took a BTS train. Ping โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส  
              4. Kan stayed at the exhibition hall.  Kan พักอยู่ท่ีหอประชุมนิทรรศการ เป็น
เท็จ 
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27. เฉลย  ข้อ 3.  Excited ต่ืนเต้น 
เหตุผล เพราะโจทย์ ถามว่า Kan รู้สึกอย่างไรกับรถไฟฟ้าบีทีเอส จากอีเมล ท่ีเขียนเป็นครั้งแรกที่
เคยใช้บริการรถไฟฟ้า และเขียนว่ารถไฟฟ้าง่ายมากและรวดเร็วเกินกว่าท่ีคิด ฉะนั้นจึงตอบว่า 
ต่ืนเต้น  
ตัวเลือกท่ี  1. Sad  เศร้า  
              2. Tired  เหนื่อย 
              4. Bored  น่าเบ่ือ 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

 

 

เนื้อหา 

การสนทนาตอบรับต่างๆ  
1. การทักทาย (Greetings)  

การทักทาย ค าทักทายท่ีควรทราบมีดังนี้  
Good morning สวัสดี (เช้าถึงเท่ียงวัน)  
Good afternoon สวัสดี (หลังเท่ียงวันถึงช่วงเย็น)  
Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)  
Good day สวัสดี (ตลอดวัน)  
Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักท่ัวไป)  

การสอบถามทุกข-์สุข ส านวนท่ีใช้สอบถามว่าสบายดีหรือ ได้แก ่ 
How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)  
How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน) How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน)  
How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที) How’s your life? How’s everything? How are 
things (with you)?  

การตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่ 
(I'm) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ  
Good. สบายดี  
Very well สบายดีมาก  
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I'm O.K. ก็ด ี 
So so. ก็งั้น ๆ  
Not (too) bad ก็ไม่เลว  
Great! เย่ียม, วิเศษ  
 
 
 
 
2. การอ าลา (Leave Taking)  
การอ าลา ตัวอย่างค ากล่าวลา ได้แก่  
See you again….. พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ)  
(เช่น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday.  
เป็นต้น) 
See you later/soon/then. เด๋ียวเจอกันนะ  
Have a nice day/time. โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ  
Have a nice holiday. ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ  
Have a nice weekend. ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ  
Have a good time. ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เท่ียวให้สนุกนะ  
Have a good/nice trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ  
Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย/รักษาเนื้อรักษาตัวด้วย  
Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ  
Good luck./Be successful. โชคดี/ขอให้ประสบความส าเร็จ  
Good night. ราตรีสวัสด์ิ/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน)  
Goodbye/Bye ไปแล้วนะ/ไปล่ะ  
 
3. การแนะน าตนเองและผู้อืน่ (Introducing Oneself and Others)  

การแนะน าตนเอง  
Let me introduce myself. ขอแนะน าตัวเอง  
May I introduce myself? ขอแนะน าตัวเอง  
I’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมช่ืออุดม ไชโย  
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I'm Thai. ฉันเป็นคนไทย  
I'm from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย  
I'm a student at …….. College. ฉันเป็นนักเรียนท่ีวิทยาลัย…..  
I study at …………… College. ผมเรียนอยู่ท่ีวิทยาลัย …..  
I’m teaching at …………… College. ผมสอนอยู่ท่ีวิทยาลัย …..  
I’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเป็นครูวิชา …..ท่ีวิทยาลัย …..  
I work at ….. College. ฉันท างานท่ีวิทยาลัย …..  
I live in Chonburi. ผมอยู่ชลบุรี  
I'm in the first year. ผมอยู่ป ี1  
I'm a second year student. ฉันเป็นนักเรียนป ี2  
I study ………………. ผมเรียนสาขา ……..  
My field of study is …………. สาขาวิชาท่ีผมเรียนคือ …………  
My college is in Rayong. วิทยาลัยฉันอยู่ท่ีระยอง  

 
การแนะน าผู้อื่น  

This is Peter. นี้คือปีเตอร์  
I'd like you to know Peter. ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์  
I'd like to introduce you to Wanna.ผมอยากแนะน าคุณให้รู้จักวรรณา  
I want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะน าเมย์เพื่อนผม  
I want you to meet my friend John.ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม  
Here's Sawat and that's Suphon. นี่สวัสด์ิ และนั่นสุพล  
ค าแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่ (It’s) nice/good to meet/see you. (I’m) pleased to meet/see 
you. (I'm) glad to meet/see you. It's a pleasure to meet you.  
การตอบ ให้เพิ่มค าว่า too ท่ีหมายถึง'เช่นเดียวกัน เช่น Nice to see you, too. ยินดีท่ีได้รู้จักเช่นเดียวกัน  
 
4. การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)  

ข้อมูลส่วนตัว  
How old are you? คุณอายุเท่าไร = (I'm) seventeen. ผมอายุ 17 ปี  
How tall are you? คุณสูงเท่าไร = I'm 170 centimeters tall. ฉันสูง 170 ซ.ม.  
How much do you weigh? คุณหนักเท่าไร = (I weigh) 65 kilograms. (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม  
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ข้อมูลครอบครัว  
How many people are there in your family? มีกี่คนในครอบครัวคุณ = There are 7 people in 
my family. ครอบครัวผมมี 7 คนด้วยกัน  
How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่น้องกี่คน = I have 2 brothers/sisters. ผม
มีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน  
I don't have any brothers or sisters. ผมไม่มีพี่น้องเลย  
What does your father do? พ่อคุณท างานอะไร = My father is a teacher. พ่อผมเป็นครู  
Does your mother work? แม่คุณท างานหรือเปล่า = She works with government. แม่เป็น
ข้าราชการ/ She doesn't work. แม่ไม่ได้ท างาน  
What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร(ในอนาคต) = I want to be a pilot. 
ผมอยากเป็นนักบิน  
 
5. การขอบคุณ (Thanking)  

การขอบคุณ ส านวนท่ีใช้ในการขอบคุณ ได้แก่  
Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก)  
Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก)  
Thank you for …………….. ขอบคุณส าหรับ เช่น  
Thank you for your present. ขอบคุณส าหรับของขวัญ  
Thank you for everything. ขอบคุณส าหรับทุกอย่าง  
Thank you for your help. ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือของคุณ  
I really appreciate that. ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ  

 

การตอบรับค าขอบคุณ  

You’re welcome. ไม่เป็นไร  

Don't mention it. ไม่เป็นไร  

Not at all. ไม่เป็นไร  

It's nothing. ไม่เป็นไร  

That's all right. / That's O.K. ไม่เป็นไร  

(It's) a pleasure. ด้วยความยินดี  

My pleasure./With pleasure. ด้วยความยินดี  
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Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย  

No problem. ไม่มีปัญหา  

 

6. การขอโทษ (Apologizing) การขอโทษ ส านวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่  
I’m sorry. ผมขอโทษ  
I’m sorry. I’m late. ขอโทษท่ีมาช้า  
I’m sorry I troubled you. ขอโทษท่ีท าให้ต้องล าบาก  
Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ  
Excuse me for interrupting. ขอโทษท่ีรบกวน  
Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่  

 
การให้อภัย สานวนทีใ่ช้ในการตอบรับค าขอโทษ  

That’s all right. ไม่เป็นไร (ตอบรับค าขอโทษ)  
Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย  
No problem. ไม่มีปัญหา  
That's O.K. หรือ I'm O.K. ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร  
 

7. การกล่าวชมเชย (Admiring) 

ส านวนท่ีใช้อย่างเป็นทางการ ได้แก่ 

I would like to compliment you on …. ฉันอยากจะชมเชยคุณในเรื่อง …. 

ส านวนท่ีใช้พูดกับเพื่อน ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ 

That’s nice. ดีจัง   

That’s excellent. วิเศษจัง   

Well done. ดี   

Brilliant! วิเศษ   

Great! เย่ียม  
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ตัวอย่างส านวนในการชมเชย 

I really like your hairstyle. ผมชอบทรงผมของคุณจริง ๆ 

I love your work. ผมชอบผลงานของคุณมาก 

I think your idea is very nice. ฉันคิดว่าความของคุณดีมาก 

Your watch is very beautiful. นาฬิกาของคุณสวยมาก 

What a nice bag! ช่างเป็นกระเป๋าท่ีสวยอะไรเช่นนี้ 

 

การตอบรับค าชม 

Oh, thank you. I just got it yesterday. ขอบคุณ ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เอง 

Oh, thanks. My friend gave it to me. ขอบคุณ เพื่อนผมให้มา 

Thank you. I'm glad you like it. ขอบคุณ ผมดีใจท่ีคุณชอบมัน 

Thank you. It's nice of you to say. ขอบคุณ ดีจังท่ีคุณชม 

Thank you. Yours is also very nice. ขอบคุณ ของคุณก็ดีเช่นกัน 

 

8. การตอบตกลงและการตอบปฏิเสธ 

That’s a good idea. (เป็นความคิดท่ีดี)  

That’d be fine. (ดีเหมือนกัน) 

I’d love to / I’ll be glad to. (ด้วยความยินดี)  

All right / Okay. (ตกลง) 

I’m afraid I can’t. (เกรงว่า จะไม่ได้อ่า)  

I’d love to but … (ช้ันก็อยากเหมือนกัน แต่ว่า…) 

That’s very kind of you but …..  (เป็นความกรุณา แต่ว่า …)  

I’m Sorry. (ช้ันเสียใจ) 

 

วลีที่ใช้ในการพูดเพือ่ร้องขอให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เรา: 

Will/Would/Can/Could you please… / เธอจะช่วย…ได้ไหม  

Do you mind…? / เธอช่วย… 

Do you think you could…? / เธอคิดว่าเธอจะ…ได้ไหม 
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Do you think it would be possible to…? / แกคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้า… 

Would it be possible for you to…? / จะเป็นไปได้ไหมท่ีเธอจะ… 

Would you mind…? / เธอจะว่าอะไรไหมถ้าให้..... 

Can/could you… for me, please? / เธอช่วย….ให้ฉันได้ไหม 

 

ตัวอย่างประโยคเช่น: 

Can you give me that book? / คุณช่วยหยิบหนังสือเล่มนั้นให้หน่อยได้ไหม 

Could you please take off your shoes? / คุณช่วยถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมครับ 

Could you please take me to the hospital? / คุณช่วยพาฉันไปท่ีโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะ 

Would you mind opening the window for me, please? / เธอช่วยไปเปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยได้

ไหม 

การตอบรับว่าจะท าให้: 

Sure, I’d be glad to… / ได้สิ ฉันยินดีท่ีจะ…   

I’d be happy to … / ผมยินดีท่ีจะ… 

Sure. Just a moment. / ได้สิ แป๊ปนึงนะ   

No problem. / ไม่เป็นไรเลย  

Certainly. / ได้แน่นอนค่ะ   

All right. / ได้สิ   

Of course / แน่นอนครับ / ได้สิครับ 

 

การปฏิเสธค าร้องอย่างสุภาพ: 

I’m sorry, I can’t. / ขอโทษนะ ฉันคงท าไม่ได้   

I’m sorry, but … / ขอโทษที… 

I’d loved to, but … / ด้วยความยินดีนะ แต่…  

Sorry to say that … / เสียใจจังท่ีต้องบอกว่า… 

It sounds great, but … / ฟังดูดีเชียว แต่… 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

Direction: Choose the best answer to complete the conversations. 
     จงเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเติมลงในบทสนทนา 

1. In the classroom 

Ton: I don’t feel good today. 

Wit: ……………………... 

1) I am also a good student.   2) You should get some rest. 

3) I can finish the homework.  4) You have to borrow my book. 

2. Som: When is the English test? 

Mali: ……………………... 

1) At room 101.    2) Tomorrow morning. 

3) Lessons one to three.   4) It takes only one hour. 

3. In the English class 

You need to go to toilet, so you say to your teacher, 

“Excuse me. ……………..” 

1. May I go to the toilet? 

2. Can you go to the toilet? 

3. How will I get to the toilet? 

4. Where do you get to the toilet? 

4. Bob : Would you mind carrying this box for me ? 

Mark : _________________________ It’s my pleasure. 
1. Yes, of course.    2. Certainly. 

3.   Yes, I would.    4. No, of course not. 
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5 .  Tom : Sindy, this is my brother, John. 

     Sindy : Hi John. I’m Sindy. 

     John : _________________________ 

1. I’m alright. 

2. I have to go, bye. 

3. I’m fine. Thank you. 

4. Nice to meet you. 

6.   A offers some cookies to B.  
A : My sister made some chocolate cookies for me. Would you like to try some?  
B : …………………………  

1. Yes, you may.  
2. I don’t like it.  
3. Yes, I’d love to.  
4. Certainly, it is nice. 
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เฉลยข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

 

ข้อที่ 1 

เฉลย 2 ถูก เพราะ Wit พูดว่า คุณควรพักผ่อนบ้าง สอดคล้องกับค ากล่าวของ Ton ท่ีกล่าวว่า รู้สึกไม่สบาย 

1) ผิด เพราะ ฉันยังเป็นนักเรียนท่ีดี ไม่สอดคล้องกับค ากล่าวของ Ton 

3) ผิด เพราะ ฉันท าการบ้านเสร็จ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

4) ผิด เพราะ คุณต้องยืมหนังสือของฉัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 

ข้อที่ 2 

เฉลย 2 ถูก เพราะ Mali ตอบว่า พรุ่งนี้เช้า ซี่งสอดคล้องกับค าถามของ Som ท่ีถามว่า สอบภาษาอังกฤษ

เมื่อไหร่?  

1) ผิด เพราะ ท่ีห้อง 101 ไม่สอดคล้องกับค าถามของ Som 

3) ผิด เพราะ บทเรียนท่ีหนึ่งถึงสาม ไม่สอดคล้องกับค าถามของ Som 

4) ผิด เพราะ ใช้เวลาเพียงหนึ่งช่ัวโมง ไม่สอดคล้องกับค าถามของ Som 

 

ข้อที่ 3 

เฉลย 1 ถูก เพราะ May I go to the toilet? ฉันขออนุญาตไปห้องน้ าได้ไหม 

2) ผิด เพราะ Can you go to the toilet? หมายถึง เข้าห้องน้ าได้ไหม ไม่สอดคล้องกับการน ามาใช้

ในประโยค 

3) ผิด เพราะ How will I get to the toilet? หมายถึง ฉันจะเข้าห้องน้ าได้อย่างไร ไม่สอดคล้องกับ

การน ามาใช้ในประโยค 

4) ผิด เพราะ Where do you get to the toilet? หมายถึง คุณเข้าห้องน้ าท่ีไหน ไม่สอดคล้องกับ

การน ามาใช้ในประโยค 
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ข้อที่ 4 

เฉลย 4 ถูก เพราะ Bob ถามว่า would you mind …?  ซึ่งหมายถึงเธอจะว่าอะไรไหมถ้าให้ .... และถ้าจะ

ตอบรับว่าสามารถท าให้ได้ต้องตอบว่าไม่มีปัญหา และในค าตอบตอนท้าย Mark บอกว่า It’s my 

pleasure. ด้วยความยินดี  แสดงว่าเขาพร้อมจะท าให้จึงต้องตอบว่า  ไม่ว่าอะไร No, of course not. 

1) ผิด เพราะ ถ้าตอบ Yes แสดงว่าจะบอกเขาติดขัดท่ีจะท าให้ 

2) ผิด เพราะ Certainly มีความหมายเชิงเดียวกับ Yes 

3) ผิด เพราะ ตอบ Yes เช่นเดียวกัน 

ข้อที่ 5 

เฉลย 4 ถูก เพราะ บทสนทนาเป็นการแนะน าให้รู้จักกับน้องชาย  โดยมารยาทแล้วควรพูดว่า ยินดีท่ีได้พบ 

1) ผิด เพราะ ในบทสนทนาเป็นการแนะน าตัวให้รู้จัก  ไม่ได้เป็นการถามค าถาม 

2) ผิด เพราะ คนท่ีเพิ่งจะพบและแนะน าตัวกันไม่ควรจะรีบกล่าวลา 

3) ผิด เพราะ ประโยคก่อนหน้าไม่ได้ถามว่าสบายดีไหม  ไม่ควรตอบแบบนี้ 

ข้อที่ 6 

เฉลย 3 ถูก เพราะ A ถามว่า would you like to try …?  ซึ่งหมายถึงคุณอยากจะลองชิมไหม จึงควรตอบ

ว่า  อยากลอง ก็คือตอบว่า Yes, I’d love to. 

1) ผิด เพราะ ค าถามถาม you แล้ว  ต้องตอบ I  

2) ผิด เพราะ เป็นการเสียมารยาทถ้าจะตอบว่าไม่ชอบตรงๆ  

4) ผิด เพราะ บอกว่าแน่นอน Certainly ได้ แต่จะบอกว่า It is nice. ยังไม่ได้ เพราะยังไม่ชิม  แต่ถ้า

เพิ่มเข้าไปว่า it would be nice ได้  เพราะเป็นการคาดเดาหรือบอกว่ามันคงจะดีมาก 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ป.6/2  ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าอนุญาต และให้ค าแนะน า 

 

 

เนื้อหา 

ค าสั่ง-ค าขอร้องและค าขออนุญาต (Orders and Requests) 
1. ประโยคค าสั่ง 

1. ประโยคค าสั่งนิยมใช้กับผู้ที่เด็กกว่า หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และแสดงได้โดยการใช้ค ากริยาแท้  
(Main Verb) ขึ้นต้นประโยค เช่น 

(1) Come here!   มานี่ซิ 
(2) Go away!  ออกไป 
(3) Shut the door!  ปิดประตูซะ 

2. อนึ่งถ้าค าต้นเป็นค าคุณศัพท์ (Adjective) ให้เติม Be ข้างหน้าค านั้น เช่น 
(4) Be careful.  ระวังนะ 
(5) Be quiet.  เงียบหน่อย 

3. ในกรณีที่ต้องการสั่งคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้ระบุชื่อผู้นั้นไว้ที่ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้ 
เช่น 

Vichai, carry this luggage to my room. 
วิชัย เอาประเป๋านี้ไปไว้ที่ห้องผมด้วย 

4. ถ้าต้องการสั่งห้าม ให้เติม Don’t ไว้ข้างหน้าค ากริยาแท้ เช่น 
(1) Don’t go there.  อย่าไปท่ีนั่น 
(2) Don’t talk too much. อย่าพูดมากไปเลย 

2. ประโยคขอร้อง 
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1. ความจริงแล้วประโยคค าสั่งและค าขอร้องนี้ มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ ถ้าเราเติมค าว่า “Please” 
หรือ “will you” ลงในในประโยคค าสั่ง ก็จะกลายรูปเป็นประโยคขอร้องทันที เช่น 

ประโยคค าสั่ง : Shut the door!  ปิดประตู 
ประโยคค าขอร้อง : (1) Please shut the door    กรุณาปิดประตูหน่อย 

         (2) Will you please shut the door?  คุณจะกรุณาปิดประตูหน่อยได้
ไหมครับ 

(3) Would you please shut the door?  คุณจะกรุณาปิดประตูหน่อย
ได้ไหมครับ 

 
*ข้อสังเกต ! ค าว่า “will” และ “would” นี้ไมไ่ด้เป็นประโยคค าถามแต่อย่างใดเลย หากแต่เป็นการแสดง
ความสุภาพมากขึ้นอีกเท่านั้น 
2. การขอร้องโดยใช้โครงสร้างประโยค 

Would you mind + กริยา-ing เช่น 
Would you mind opening the window?  คุณจะกรุณาเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมครับ 

ประโยคนี้ดูคล้ายๆ ประโยคค าถาม แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นประโยคค าถาม หากแต่เป็นประโยคขอร้อง
อย่างสุภาพ ว่าจะขัดข้องในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ 

การตอบประโยคขอร้องอย่างสุภาพ ถ้าเราไม่รังเกียจท่ีจะท าอย่างท่ีเขาขอร้องจะตอบว่า Yes ไม่ได้ 
จะต้องตอบในทางปฏิเสธเสมอ เพราะถ้าตอบ Yes จะกลายเป็นว่า เรารังเกียจเขา ดังนั้น ควรตอบดังนี ้

(1) Not at all. - ไม่เป็นไรครับเปิดก็ได้ 
(2) Of course not. - ไม่เป็นไรครับเปิดก็ได้ 
(3) Certainly not. - ไม่เป็นไรครับ 
(4) I’d be glad to. - ด้วยความยินดีครับ 
(5) Of course. - แน่นอนครับ 
(6) O.K.  - ตกลงครับ 
(7) Certainly. - แน่นอนครับ 
(8) All right. - ตกลงครับ 
(9) With pleasure. - ด้วยความยินดีครับ 

ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่อยากท าตามอย่างท่ีเขาขอร้องเราก็ตอบโดยให้เหตุผลว่าท าไม เช่น 
ค าของร้อง : Would you mind opening the window?  คุณจะกรุณาเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมครับ 
ตกลงตามค าขอ : Certainly not.  ไม่เป็นไรครับเปิดก็ได้ 
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ไม่ตกลงตามค าขอ : I’m sorry, but the wind is too strong.  ผมเสียใจครับแต่ลมแรงเกินไป 
หรือ 

I’m afraid I can’t. I don’t like strong wind.  ผมเกรงว่าจะไม่ได้ ผมไม่ชอบลมแรง 
3. ประโยคขออนุญาต 

การสร้างประโยคขออนุญาตอาจท าได้โดยการประกอบประโยคตามโครงสร้างนี้ 
Would you mind + if - clause (กริยาเป็นอดีต) เช่น 
Would you mind if I opened the window? 
คุณจะรังเกียจไหม ถ้าผมจะขออนุญาตเปิดหน้าต่างครับ 

ตกลง : Not at all.  ไม่เป็นไรตามสบายเลยครับ 
ลักษณะการตอบก็คล้ายๆ กับประโยคขอร้องเพราะประโยคขอร้องและประโยคขออนญุาตนั้นมีลักษณะ
คล้ายๆ กัน ดังนั้นเวลาตอบถ้าไม่ตกลงตามท่ีขอก็ควรตอบว่า 

1. I’m sorry but………(ให้เหตุผล) 
2. I’m afraid I can’t………(ให้เหตุผล) 

ตามมรรยาทแล้ว เราไม่ควรปฏิเสธการขอร้องของเขาแต่ถ้าจ าเป็นจริงๆ ก็ปฏิเสธไปตามข้างบนนั้น 
แต่ถ้าตกลงตามท่ีเขาขอร้องก็ตอบว่า 

1. Not at all.  
2. Certainly not. ไม่เป็นไรตามสบายเลยครับ 
3. All right. 
4. Go ahead. ตามสบาย 
5. Yes, you can. ตามสบายครับ 
6. Yes, please. ตามสบายครับ 

อย่างไรก็ตามถ้าจะของความช่วยเหลือจากผู้อื่น โดยการขอร้องให้เขาท าอย่างหนึ่งอย่างใดให้ 
เราอาจใช้ประโยคในลักษณะนี ้

(1) Will you do me a favors?  ช่วยท าอะไรให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 
(2) Would you do me a favors?  ช่วยท าอะไรให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 
(3) May I ask a favors of you?  คุณช่วยผมท าอะไรสักอย่างหนึง่ได้ไหมครับ 
(4) I wonder you’d do me a favors?  ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะช่วยเหลือผมสักอย่าง          
                                                     หนึ่งได้หรือไม ่
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การตอบประโยคลักษณะนี้ 
ถ้าเรายินดีท่ีจะท าตามท่ีเขาขอก็อาจจะตอบว่า 

1. Of course. ได้ครับ 
2. I’d be glad to.  ด้วยความยินดีครับ 
3. Certainly.  ได้เลยครับ 

แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะท าตามที่ขอได้หรือไม่ก็อาจจะตอบในลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้ดังนี้ 
1. Certainly, if I can.  ได้เลยถ้าผมท าให้ได้ 
2. Certainly. What is it?  ได้ซิครับ มันคืออะไรล่ะ 
3. I’d by glad to. What is it?  ด้วยความยินดีครับ มันคืออะไรล่ะ 

ตัวอย่างบทสนทนาประกอบบทนี ้
1. ประโยคค าสั่ง  A : Close the door. 
                       B. : Yes, sir. 
2. ประโยคขอร้อง  A : Will you please close the door? 
                        B : Certainly. 
3. ประโยคขออนุญาต   A : Would you mind if I closed the door. 
                               B : Not at all. 

Suggestion - การให้ค าแนะน า 

Should/should not 

Structures 

You should better have a rest. คุณควรพักผ่อนสักหน่อยดีกว่านะครับ 
          Yes, I think so. ครับ  ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน 

You really should take some medicine. คุณควรทานยาสักหน่อยดีกว่านะครับ 
Oh, I don’t think it‘s necessary. โอ้ ผมคิดว่ามันไม่จ าเป็นครับ 

Perhaps you ought to give up smoking. บางทีคุณน่าจะเลิกสูบบุหรี่นะครับ 
Maybe I should. อาจจะต้องเลิกล่ะ 

You shouldn’t lift heavy thing. คุณไม่ควรยกของหนักครับ 
I think you ‘re right. ผมคิดว่าคุณพูดถูกครับ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ 

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  ป.6/2  ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าอนุญาต และให้ค าแนะน า 

Directions: Choose the correct answer to complete the conversation and the passage. 

จงเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเติมลงในบทสนทนา และข้อความ 

 1.  Situation:  At the restaurant.     
  Waiter:   _____________?  
  Customer:   Yes, please.  
   1. May I come in  2. May I help you 
   3.  Can you help me  4.  Would you help me 
 2.  Situation: In the kitchen.     
  Mother: ____________?  
  Suda: Here you are.  
   1.  Could you pass me a knife  2.  Are you holding a knife 
   3.  Would you like a knife  4.  Will you use a knife 
 3. The phone is ringing.  
  Mother: Jack! _______________, please.  
  Jack: O.K., Mom.  
   Mother: Who’s calling?   
  Jack: It’s Dad. He will be late this evening. 
    1.  Dial the phone     
   2.  Turn on the phone   
   3.  Answer the phone    
   4.  Buy me the phone   
 4. Dan enjoys eating cake.  
  Dan:      Mom. _______________, please?  
  Mother:  You’ve already had five. That’s enough for today.  
   1.  Would you try this   
   2.  Can I have some more   
   3.  May I have some drinks  
   4.  Could you stop baking  
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 5.  In an English class 
   Daniel: Skiing is very exciting. It is my favorite hobby.  
  Mr. Steve: Great, but it can be dangerous. _______________ 
   1. Be quiet.  
   2. Be careful.  
           3. Be patient.  
           4. Be strong.  
 6.  At school, Jane is talking to Kim, a new friend from Korea. She is a Taekwondo player. 
  Kim: Do you like Taekwondo?  
  Jane: Yes, but I’m not good at it. _______________  
  Kim: Sure. We can do it after school. 
   1. Can I help you?  
   2. How do you do it?  
   3. Could you train me?  
       4. Have you ever won a prize?  
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เฉลยข้อสอบ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 

 และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  ป.6/2  ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าอนุญาต และให้ค าแนะน า 

 
  ข้อที่ 1 
  เฉลย      2  ถูก  เพราะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีถูกต้อง 

1 ผิด  เพราะเป็นการขออนุญาตเข้าห้อง 
  3   ผิด  เพราะเป็นการขอความช่วยเหลือของลูกค้าเอง 
  4   ผิด  เพราะเป็นการขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเอง 

   ข้อที่ 2 
  เฉลย      1.  ถูก  เพราะค าถามเป็นการร้องขอส่ิงของหรือขอความช่วยเหลือ 
     2.  ผิด  เพราะ “คุณถือมีดอยู่ใช่ไหม” ไม่ใช่ค าถามในการขอความช่วยเหลือ 
     3.  ผิด  เพราะ “คุณต้องการมีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบท
สนทนา 
      4.  ผิด  เพราะ “คุณจะใช้มีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบท
สนทนา 
  ข้อที่ 3 
  เฉลย      3.  ถูก  เพราะ  Answer the phone หมายถึง รับโทรศัพท์ สอดคล้องกับสถานการณ์
ท่ีมีเสียงโทรศัพท์ดัง  และค าตอบของ Jack ว่า O.K., Mom. นอกจากนี้แม่ยังถามว่าใครโทรมา ท าให้ Jack  
ตอบว่าพ่อโทรมา 
     1.  ผิด  เพราะ   Dial the phone หมายถึง ต่อสายโทรศัพท์ ไม่สอดคล้องกับบท
สนทนาและสถานการณ์    ท่ีโทรศัพท์ก าลังดังเพราะมีคนโทรเข้ามา  
    2.  ผิด  เพราะ   Turn on the phone หมายถึง เปิดโทรศัพท์ ไม่สอดคล้องกับบท
สนทนาและสถานการณ์    ท่ีโทรศัพท์ก าลังดังเพราะมีคนโทรเข้ามา  
    4.  ผิด  เพราะ   Buy me the phone หมายถึง ซื้อโทรศัพท์ให้แม่หน่อย ไม่สอดคล้อง
กับบทสนทนาและ สถานการณ์ท่ีโทรศัพท์ก าลังดังเพราะมีคนโทรเข้ามา    
  ข้อที่ 4 
  เฉลย     2  ถูก  เพราะ  Can I have some more หมายถึง ขอเพิ่มได้ไหมครับ เป็นการใช้ค า
ขอร้องท่ีสอดคล้องกับ สถานการณ์  
    1  ผิด เพราะ Would you try this หมายถึง ลองชิมไหมครับ เป็นการใช้ค าเชิญชวนท่ี
ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 113 

 

    3  ผิด เพราะ May I have some drinks หมายถึง ขอเครื่องด่ืมหน่อยได้ไหมครับ เป็น
การใช้ค าขอร้อง ท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  
    4  ผิด เพราะ  Could you stop baking หมายถึง หยุดอบขนมได้ไหมครับ เป็นการใช้
ค าขอร้อง ท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
   
  ข้อที่ 5 
  เฉลย   2  ถูก เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงบอกให้ระมัดระวัง  
            1  ผิด เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ตัวเลือกบอกให้เงียบ  
          3  ผิด เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ตัวเลือกบอกให้อดทน  
   4  ผิด เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ตัวเลือกบอกให้เข้มแข็ง 
  ข้อที่ 6 
  เฉลย   3  ถูก เพราะประโยคนี้เป็นการขอร้องให้ช่วยสอน  
           1  ผิด เพราะในท่ีนี้ต้องการประโยคท่ีเป็นการขอร้องให้ช่วยสอน แต่ประโยคนี้เป็นการ
เสนอความช่วยเหลือ  
       2  ผิด เพราะในท่ีนี้ต้องการประโยคท่ีเป็นการขอร้องให้ช่วยสอน แต่ประโยคนี้ถามว่า
เล่นอย่างไร  
    4  ผิด เพราะในท่ีนี้ต้องการประโยคท่ีเป็นการขอร้องให้ช่วยสอน แต่ประโยคนี้ถามว่า
เคยได้รับรางวัลไหม 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 

สาระที่ 1 ภาษาและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน  
สถานการณ์ง่ายๆ 

 
 
เนื้อหา  

การพูดและเขียนบทสนทนาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างตนเอง เพื่อนและบุคคลใกล้ตัว และ 
ส านวนการตอบรับ การใช้ ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ค าแนะน า การใช้ค าศัพท์ส านวนภาษา ประโยค
ท่ีแสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

- การขออนุญาตก็เช่นเดียวกับการขอร้อง คือมีหลายระดับ การขอ อนุญาตตรงกันข้าม 
กับการขอร้อง คือการขอร้องเป็นการให้ผู้อื่นท าให้ส่วนการขออนุญาตผู้พูดจะท าเอง การขออนุญาตใช้รูป
ประโยคหลายชนิดเช่นเดียวกับการขอร้อง ฉะนั้นประโยคต่างๆ ท่ีใช้ในการขออนุญาตจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
ประโยคค าส่ัง (Command) ประโยคค าส่ังท่ีใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ Let me  

1. เป็นการขออนุญาตท่ีพูดขึ้นลอยๆ ไม่ต้องการค าตอบ แม้จะเป็นรูปค าส่ังก็ตาม แต่มีความหมายเป็น 
การขออนุญาตขั้นธรรมดา ดังนั้น โครงสร้างของประโยคจึงมีดังนี้  Let me….. (ฉันขอ……นะ) 
ตัวอย่าง 

- Let me sit here.  ฉันขอนั่งนี่นะ 
- Let me sleep alone.  ปล่อยฉันนอนคนเดียวเถอะ 
- Let me see.  ฉันขอดูหน่อย 
- Let me see the red one.  ฉันขอดูอันสีแดงด้วย 
- Let me take this one.  ฉันขอถือเอาอันนี้นะ 

2. ประโยคบอกเล่า (Statement) การใช้ประโยคบอกเล่าเพื่อเป็น การขออนุญาตนั้น เป็นการ
กล่าวขึ้นมาเพื่อแสดงความต้องการของตนเอง แต่เพื่อเน้นให้เห็นเป็นการขออนุญาตจริงๆ แล้วเติม Excuse 
me ข้างหน้าประโยคนั้น โดยมีรูปประโยคดังนี้ 
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- Excuse me, I want to……  (ขอโทษ, ฉันต้องการท่ีจะ…..) 
- I would like to……………….. (ขอโทษ, ฉันต้องการท่ีจะ……..) 

ตัวอย่าง 
- Excuse me, I want to go out.  ขอโทษ ฉันอยากจะออกไปข้างนอก 
- Excuse me, I want to see that one.  ขออนุญาต, ฉันต้องการจะดูอันนั้น 
- Excuse me, I want to sleep alone.  ขออนุญาต, ฉันอยากจะนอนคนเดียว 
- Excuse me, I would like to speak to Vichai.  ขอโทษ, ฉันขอพูดกับวิชัยด้วย 
- Excuse me. I would like to borrow this book. ขอโทษ, ฉันอยากจะขอยืม

หนังสือเล่มนี้ 
3. ประโยคค าถาม (Question) เช่นเดียวกับการขอร้อง การขอ อนุญาตใช้รูปประโยคค าถามหลาย

ชนิด และถือเป็นการขออนุญาตโดยอ้อม ซึ่งนิยมใช้มากและถือว่าสุภาพและเกรงใจกว่าชนิดอื่น ประโยค
ค าถามท่ีใช้ในความหมายนี้มีชนิดต่างๆ ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

- Yes/No Question:     May I………? 
- Can / Could I……..? 
- Could I possibly…….? 
- Would you let me……? 
- Do / Would you mind if I…..? 
- Is it all right if I…….? 
- Tag Question:         I can…….., can’t I? 
- I will……,won’t I? 
- Indirect Question :    I wonder if I could…………. 

ตัวอย่าง 
- May I sit here?  ฉันนั่งนี่ได้ไหม 
- Can I come in?  ฉันขอเข้าไปข้างในได้ไหม 
- Could I open the window? ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม 
- Could I possibly borrow your calculator?  ฉันขอยืมเครื่องคิดเลขคุณได้ไหม 
- Would you let me take a seat?  คุณอนุญาตให้ฉันนั่งลงได้ไหม 
- Do you mind if I sleep in this room?  คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนอนในห้องนี ้
- Would you mind if I turned the light off? ฉันขออนุญาตปิดไฟได้ไหม (คุณจะ 

รังเกียจไหมถ้าฉันจะปิดไฟ) 
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- Is it all right if I close the window?  ฉันขอปิดหน้าต่างได้ไหม 
- I can come in, can’t I?  ฉันขอเข้าข้างในได้ไหม 
- I wonder if I could use your camera.  ไม่ทราบว่าฉันจะขอใช้กล้องคุณได้หรือ 

เปล่า 
- I wonder whether I could play records in the room?  ไม่ทราบว่าฉันจะเล่น 

แผ่นเสียงในห้องได้หรือเปล่า 
- ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือ Yes/No Question และท่ีถือเป็นธรรมดาท่ีสุดก็คือ May I…?  

ท่ีเป็นรูปค าถาม Tag Question แม้จะไม่นิยมใช้กันก็ตาม แต่ก็มีความหมายเป็นการขออนุญาตเช่นกัน มี
ความหมายอย่างเดียวกับค าถาม Yes/No Question. 
ข้อสังเกต 

- -Would you mind if I นิยมตามด้วยกริยารูปอดีต แต่ความหมาย เป็นปัจจุบัน 
- -Do / Would you mind ท่ีใช้ส าหรับการขอร้องและขออนุญาต แตกต่างกัน คือ ใน 

การขอร้องนั้น ตามด้วยกริยาเติม ing ส่วนการขออนุญาต ตามด้วย if I เช่น 
- Would you mind opening the window?  คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะกรุณาเปิด 

หน้าต่างด้วย 
- Would you mind if I opened the window?  คุณจะรังเกียจไหม ถ้าฉันจะเปิด 

หน้าต่าง 
- I wonder if ถ้าใช้ในการขอร้อง ตามด้วย you แต่ถ้าใช้ขออนุญาตตามด้วย I เช่น 
- I wonder if you could close the door.  ฉันไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาปิดประตูได้ 

หรือเปล่า 
- I wonder if I could close the door.  ฉันไม่ทราบว่า ฉันจะขออนุญาตปิดประตูได้ 

หรือเปล่า 
- การขออนุญาตในรูปของค าถามแตกต่างจากค าถามธรรมดา เช่น เดียวกับการขอร้อง  

ค าถามธรรมดามีความหมายเป็นค าถามท่ัวๆ ไป ต้องการค าตอบรับหรือปฏิเสธ (yes/no) เท่านั้น ส่วนการ
ขออนุญาตเป็นการขอโอกาส หรือความยินยอมให้ตามท่ีขอ ดังการเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

- ค าถาม 
- ขออนุญาต 
- Can I speak Thai?  ฉันพูดภาษาไทยได้หรือเปล่า 
- Yes, you can.  ได้, คุณพูดได้ 
- No, you can’t.  เปล่า, คุณพูดไม่ได้ 
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- Can I speak Thai with you?  ฉันขอพูดภาษาไทยกับคุณจะได้ไหม 
- All right.  ตกลง 
- I’m sorry, I can’t speak Thai.  ขอโทษ, ฉันพูดภาษาไทยไม่ได้ 

  การตอบรับ (Accepting) การตอบรับการขออนุญาต ก็คือการ อนุญาตให้ตามท่ีขอนั้นเอง ใช้ค า
อย่างเดียวกันกับการตอบรับการขอร้อง ซึ่งมีดังนี ้

- Yes, of course  ตกลง, แน่นอน 
- Certainly  ตกลง, ได้ 
- All right ตกลง, ได้เลย 
- Go ahead  ได้เลย 
- O.K.  ตกลง 
- Not at all  ไม่เป็นไร 
- No, of course not / Certainly not  ไม่เป็นไร, ตกลง 
- ตอบปฏิเสธ (Refusing) ใช้ค าเช่นเดียวกับการขอร้องคือ 
- Sorry, …. ขอโทษ, …. 
- I’m afraid, …. ขอโทษ,……. 

 
แบบฝึกหัด 

จงสร้างข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคขออนุญาต 
1. Go out 
2. Check something 
3. Turn off the light 
4. Play the recorder 
5. Know her address 
6. Tell the truth 
7. Borrow something 
8. Take a rest for a minute 
9. Sleep in your room 
10. Park a car for a few minutes 
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ตัวอย่าง 
- Let me go out 
- Excuse me, I want to go out 
- May I go out 
- Can I go out 
- Could I possibly go out? 
- Would you let me go out? 
- Would you mind if I went out? 
- Do you mind if I go out? 
- Is it all right if I go out? 
- I can go out, can’t I? 
- I wonder if I could go out. 

โครงสร้างประโยคส าหรับการขออนุญาต มีดังนี้ 
- Let me……… 
- Excuse me,     I want to…………….. 
- I would like to………….. 
- May/Can/Could I…………..? 
- Could I possibly……………? 
- Would/Could you let me ……………..? 
- Do/Would you mind if I……………….? 
- Is it all right if I…………….? 
- I can………………..can’t I? 
- I will…………………….won’t I? 
- I wonder if I could……………. 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
สาระที่ 1 ภาษาและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ใน  สถานการณ์ง่ายๆ 
 

1. Look at the picture. What do you say to her?   (ท่ีมา ปีการศึกษา 2559)  
 
 
 
 
 

 
1. “I want to pull your tooth out.” 
2. “You should go to see the dentist.” 
3. “Why did you clean your teeth?” 
4. “Can I buy you some toothpaste?” 

2.     Son    :  Mom, I'm very hungry. Can I have some _____, please? 
            Mom  :  Yes, here you are.   (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2557) 

1. tea      2. water 
3. noodles     4. orange juice 

3.  A offers some cookies to B. (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2557) 
A: My sister made some chocolate cookies for me. Would you like to try 

some? 
B: _____________. 
1. Yes, you may. 
2. I don’t like it. 
3. Yes, I’d love to. 
4. Certainly, it is nice. 
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4.  You want someone to take a photo for you. What would you say to him? 
 (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2559) 

1. Can I take a photo?                     2. May I take a photo of you? 
3. Do you want to take a photo?     4. Could you take a photo of me? 

 
5.  Mia    :  I'm very thirsty. ________. (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2560)  

     Jacob  : Yes, sure! 
           1. Would I get you some soup? 2. Would you like some snacks? 

3. Can I have some water, please? 4. Can you give me some fried rice? 
 

6.  In the gym (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2560) 
 Ethan  :  Can I borrow your racket? 
 Olivia :   _________. 

1. No, thanks.     2. Yes, please. 
3. No, here it is.    4. Yes, here you are. 

 
7.  In English class (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2560) 

     You do not hear the teacher, so you say to her, "____" 
1. Can I read it again?    2. Shall I say it, please? 
3. Could you repeat that?   4. May you listen to it again? 

 
8.   Anek is looking for a seat in the canteen. There is an empty seat near a boy. 

(ท่ีมา : ปีการศึกษา 2561) 
     Anek: Excuse me. ________ 
     Boy: Yes, it is. Go ahead. 

1. Is this table all right?  2. Is it okay if I sit here? 
3. Would you mind if I sat here? 4. Would you mind sitting there? 
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9.  At the reception desk (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2561) 
Receptionist   :   ______________ 
Guest              :  I’m trying to find a toilet. 

1. Can I help you?                    2. May I tell you? 
3. May you tell me?                 4. Can you help me? 
 

10. Greg: Could you pass me the pepper, please? (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2561) 
Jenny   :  _____________ 
Greg    :  Thank you. 
 
1. No, thanks.    2. Yes, please.  
3. Here you are.   4. Another time 

 
11.  In the classroom (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2562) 

Sam: It's hot in here.________ 
Bob: Certainly. 
 

1. How would it be?   2. What is the weather like? 
3. What are students doing?  4. Can you tum on the fan, please? 

 
12.  Doug: Oh, no! It's very heavy. I can't lift it up. (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2562) 

       Ethan:___________ 
 

1. Let me help you.   2. You're very heavy. 
3. The lift is over there.  4. Show me your hands. 
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เฉลยข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ใน  สถานการณ์ง่ายๆ 

1. เฉลย ข้อ 2. "You should go to see the dentist." คุณควรไปพบทันตแพทย์ 
  เหตุผล เพราะรูปภาพแสดงอาการปวดฟัน 
1. “I want to pull your tooth out.” ฉันอยากดึงฟันของคุณออก 
3. “Why did you clean your teeth?” ท าไมคุณคุณไม่ท าความสะอาดฟันของคุณ 
4. “Can I buy you some toothpaste?” ฉันขอซื้อยาสีฟันให้คุณได้ไหม 

2.   เฉลย ข้อ 3. Noodles (ก๋วยเต๋ียว)  
เหตุผล เพราะ Verb “hungry” ในประโยค Mom, I'm very hungry. Can I have 

some _____, please? ควรใช้กับอาหารมากกว่าเครื่องด่ืม 
1. tea  น้ าชา 
2. water  น้ า 
4. orange juice  น้ าส้ม 

3.  เฉลย ข้อ 3. Yes, I’d love to. (รูปประโยคเต็ม Yes, I would love to.) เหตุผล จากโจทย์ 
Would you like to try some? เป็นค าถามโดยใช้โครงสร้าง Would จึงต้องตอบโดยใช้โครงสร้าง 
Would เช่นกัน 

1. Yes, you may. ใช่/ได้ 
2. I don’t like it. ฉันไม่ชอบ 
4. Certainly, it is nice. แน่นอนมันน่ารักมาก 

4. เฉลย ข้อ 4. Could you take a photo of me? (รบกวนถ่ายรูปให้หน่อยฉันหน่อยได้ไหม) 
เหตุผลจากโจทย์ คุณต้องการให้คนอื่นถ่ายรูปให้ คุณจะพูดกับเขาว่าอย่างไร 

1. Can I take a photo? ฉันขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม                            
2. May I take a photo of you? ฉันขอถ่ายรูปคุณหน่อยได้ไหม 
3. Do you want to take a photo? คุณต้องการจะถ่ายรูปไหม     
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5. เฉลย ข้อ 3. Can I have some water, please? (ขอฉันด่ืมน้ าหน่อยได้ไหม)  
เหตุผล เพราะ Mia พูดเริ่มต้นว่าฉันรู้สึกกระหายน้ า ค าศัพท์ “thirsty” หมายถึง “กระหายน้ า” 
 1. Would I get you some soup? ฉันขอซุปให้คุณได้ไหม 

2. Would you like some snacks? คุณชอบขนมขบเค้ียวไหม 
4. Can you give me some fried rice? ฉันขอข้าวพัดได้ไหม 

6. เฉลย ข้อ 4. Yes, here you are. เป็นการตอบกลับการขอความช่วยเหลือ  
เหตุผล เพราะ Ethan ขอยืมไม้เทนนิสกับ Olivia 
1. No, thanks.  ไม่ ขอบคุณ 
2. Yes, please.  ได้ 
3. No, here it is. ไม่ มันอยู่นี่  

7. เฉลย ข้อ 3. Could you repeat that? (ช่วยพูดซ้ าอีกครั้งได้ไหม)  
เหตุผล จากโจทย์ ถ้าคุณไม่ได้ยินส่ิงท่ีคุณครูพูด คุณจะพูดว่าอย่างไร? 

1. Can I read it again?  ฉันขออ่านมันอีกครั้งได้ไหม 
2. Shall I say it, please? ฉันขอพูดมันได้ไหม 
4. May you listen to it again? คุณจะฟังมันอีกครั้งได้ไหม 

8. เฉลย ข้อ 2. Is it okay if I sit here? 
เหตุผล ขอนั่งตรงนี้ได้ไหม คะ/ครับ สถานการณ์ Anek ก าลังหาท่ีนั่งในโรงอ าหาร ซึ่งมีท่ีว่างอยู่
ข้างๆเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ในบทสนทนาเขาจะถามว่าอย่างไร? 

1. Is this table all right? นี่โต๊ะใช่ไหม  
3. Would you mind if I sat here? คุณรังเกียจไหมถ้าฉันนั่งตรงนี ้
4. Would you mind sitting there? คุณรังเกียจไหมท่ีฉันก าลังนั่งตรงนี ้

9. เฉลย ข้อ 1. Can I help you? (มีไรให้ช่วยไหมคะ/ครับ) 
เหตุผล สถานการณ์อยู่เคาน์เตอร์ต้อนรับ แขกตอบว่า ฉันก าลังหาห้องน้ าอยู่ พนักงานต้อนรับจึง
ถามตามค าตอบท่ี 1. 
                2. May I tell you?   ฉันขอบอกอะไรคุณได้ไหม 
            3. May you tell me?  คุณบอกฉันหน่อยได้ไหม              
           4. Can you help me? คุณช่วยฉันได้ไหม 
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10. เฉลย ข้อ 2. Yes, please.  
เหตุผล เป็นการตอบรับการขอความช่วยเหลือจาก Greg 

1. No, thanks. ไม่ขอบคุณ 
3. Here you are. เอาไปเลย 
4. Another time. ครั้งหน้าก็แล้วกัน 

11. เฉลย ข้อ 4. Can you tum on the fan, please? (ช่วยเปิดพัดลมให้หน่อยได้ไหม)  
เหตุผล เพราะ Sam ตอบว่าท่ีนี้ร้อนมากๆเลย จึงเป็นการเช่ือมโยงไปสู่การขอความช่วยเหลือ ด้วย
ประโยคในข้อ 4 

1. How would it be?  มันควรจะเป็นอย่างไร 
2. What is the weather like? วันนี้อากาศเป็นอย่างไร 
3. What are students doing?  นักเรียนก าลังท าอะไร 

12. เฉลย ข้อ 1. Let me help you. (ให้ฉันช่วยไหม)   
เหตุผล เพราะ Doug พูดว่าหนักมากๆยกไม่ข้ึน Ethan จึงแสดงความต้องการช่วยเหลือ ดังนั้น
ค าตอบในข้อ 1. 

2. You're very heavy. คุณหนักมาก 
3. The lift is over there. ลิฟท์อยู่ตรงนั้น 
4. Show me your hands. ขอดูมือคุณหน่อย 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 เนื้อหา 
 เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง ค าขอร้องและให้ค าแนะน า/ เขียนแสดงความ
ต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ เขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว/ เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 
ค าศัพท์ ส านวนภาษาและประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
เช่น What do you do?    I'm a/an…. 

What is she/he?    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. 

การถามอาชีพ 

 
 

what 

do 
you  

 
do 

 
 

? 
 
 

they 
 

does 
She 
He 
Jack 
Linda 

ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

 
 1.  A: Good morning. Can I help you? 
      B: I want some grapes, oranges and apples. 

What does A do? 
  1. She is a nurse.   2. She is a florist. 
  3. She is a designer.   4.She is a shopkeeper. 

 
 2.  Teacher : __________ 
      Student : I'm eleven. 
  1. How old are you?       2. How much do you weigh? 
  3. How often do you exercise?    4. How many books do you have? 

 
3.  Which one is a set of healthy food? 

1. Candy, snack and milk.   
2. Salad, roasted chicken and soup. 
3. French fries, hamburger and pizza.  
4. Potato chips, chocolate and coffee. 
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เฉลยข้อสอบ 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

 

 1.  เฉลย ข้อ 4 She is a shopkeeper. 
  บทสนทนา A:  สวัสดีตอนเช้า มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ 
  บทสนทนา B: ฉันต้องการองุ่น,ส้มและแอปเปิลจ านวนหนึง่ 

ค าถาม A ท างานอะไร จึงตอบว่า หล่อนเป็นคนขายของ (shopkeeper) ร้านผลไม้ 
ส่วน ข้อ 1. She is a nurse. หล่อนเป็นนางพยาบาล   

ข้อ 2. She is a florist. หล่อนเป็นเจ้าของร้านดอกไม ้
ข้อ 3. She is a designer. หล่อนเป็นนักออกแบบ(ดีไซเนอร์) 

 
 2.  เฉลย ข้อ 1. How old are you? หมายถึง คุณอายุเท่าไร 

เหตุผล  โจทย์เป็นบทสนทนาระหว่างครูและนักเรียนได้ถามตอบเกี่ยวกับอายุ ซึ่งนักเรียน
ตอบว่า “I'm eleven.” อายุ 11 ปี 

  
3.  เฉลย ข้อ 2. Salad, roasted chicken and soup. โจทย์ ข้อใดเป็นชุดอาหารท่ีมี

ประโยชน์ 
1. Candy, snack and milk. ลูกกวาด อาหารว่าง และนม มีค าว่า candy เป็นอาหารท่ี
ไม่มีประโยชน ์
2. Salad, roasted chicken and soup. สลัด ไก่อบ และซุป เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์
ท้ังหมด 
3. French fries, hamburger and pizza. เฟรนฟรายด์ แฮมเลอร์เกอร์ และพิซซ่า เป็น
อาหารท่ีไม่มีประโยชน์ท้ังหมด 
4. Potato chips, chocolate and coffee. มันฝรั่งทอด ช็อคโกแลต กาแฟเป็นอาหารท่ี
ไม่มีประโยชน์ท้ังหมด 
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ตัวชี้วัดรายปี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
              
 
              
  
เนื้อหา 

ค าและประโยคแสดงความรู้สึก การให้เหตุผลประกอบ ชอบ/ไม่ชอบ   ดีใจ  เสียใจ  มีความสุข  
เศร้า  หิว  สวย  น่าเกลียด  ดี  ไม่ดี 
ค าและประโยคแสดงความรู้สึก การให้เหตุผลประกอบ              
Object pronouns, love/like/hate + -ing form, Why don’t we…?, Let’s…, 
                      What about…?, How about…?, Linkers (and, but, or, because) 

Functions:        Talk about what you like or don’t like doing 

                      Suggest doing something; accept or refuse 

so แปลว่า ดังนั้น 
ปกติเราจะวาง So ไว้กลางประโยค 
โครงสร้าง:เหตุ + so + ผล 
ตัวอย่าง 
•I didn’t clean my room so it’s very messy. 
•I went to bed late yesterday so I’m very tired today. 
Therefore แปลว่า ดังนั้น 
ปกติเราจะวาง Therefore ไว้กลางประโยคระหว่างเหตุและผลตามด้วย comma 
โครงสร้าง:เหตุ+ Therefore, +ผล 
ตัวอย่าง 
•I have to work late tonight. Therefore, can we meet tomorrow night? 

ป.6/5  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้ 

เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
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Because แปลว่า เพราะ 
เราจะใช้ Because ไว้กลางประโยคระหว่างเหตุและผล 
โครงสร้าง:ผล+ Because +เหตุ 
ตัวอย่าง 
•Tony stays at here because it’s raining. 
 
 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อารมณ์ & ความรู้สึก (Feeling and Emotions) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อารมณ์ & ความรู้สึก 

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกความรู้สึก … วันนี้คุณรู้สึกยังไงกนับ้าง? (How are you Feeling Today?) 
รูปประโยคสามารถใช้ I am + (ความรู้สึก). / I feel + (ความรู้สึก). 
ตัวอย่าง 
I am happy. 
ฉันมีความสุข 
I feel Disappointed. 
ฉันรู้สึกผิดหวัง 
 

"อารมณ์ดีภาษาอังกฤษ " มีค าว่าอะไรบ้าง? 
นอกจากค าว่า happy ท่ีเราใช้กันบ่อยๆ แล้ว ยังมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่ีให้ความในด้านดีๆ มีความสุข 

, น่ายินดี, เป็นท่ีพอใจ อีกด้วย 
agreeable แปลว่า ซึ่งยินยอม,ซึ่งเห็นดีด้วย 
amusement แปลว่า ความขบขัน 
bliss แปลว่า ความผาสุก,ความสุข 
cheerful แปลว่า ท่ีท าให้รู้สึกสดช่ืน 
comfortable แปลว่า สบาย, สุขสบาย 
complacent แปลว่า อิ่มอกอิ่มใจ, พึงพอใจ 
glad แปลว่า ยินดี 
happy แปลว่า มีความสุข 
satisfaction แปลว่า ความพึงพอใจ 
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกความรู้สึก ตอนที่คุณอารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, ผิดหวัง มีดังนี้ 
anger แปลว่า ความโกรธ 
angry แปลว่า โกรธ 
anguish แปลว่า ความรวดร้าว,เจ็บปวดรวดร้าว 
annoyance แปลว่า ความร าคาญ 
bitterness แปลว่า ความขมขื่น 
blue แปลว่า เศร้าใจ 
bored แปลว่า เบ่ือ 
critical แปลว่า ตึงเครียด 
ferocity แปลว่า ความโหดร้าย 
fidgety แปลว่า หงุดหงิด 
hurt แปลว่า เจ็บปวด 
hopeless แปลว่า ส้ินหวัง 
woe แปลว่า ความเศร้าโศก 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า สนุกสนาน ร่ืนเริง น่าต่ืนเต้น มีดังนี้ 
agitation แปลว่า การท าให้ป่ันป่วน, การตื่นเต้น 
euphoria แปลว่า ความรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเต้น และเป็นสุขอย่างท่ีสุด 
excited แปลว่า รู้สึกตื่นเต้น 
funny แปลว่า ตลก, สนุกสนาน 
joviality แปลว่า ความเบิกบานใจ, ความร่าเริง, ความสนุกสนาน 
joy แปลว่า สนุกสนาน 
zest แปลว่า สนุกสนาน 
euphoria แปลว่า ความรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเต้น และเป็นสุขอย่างท่ีสุด 
Un – ขึ้นต้น ค าศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ จะมีความหมายในเชิงปฏิเสธหรือแปลว่า “ไม่” 
Un - ขึ้นต้น ค าศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ จะมีความหมายในเชิงปฏิเสธหรือแปลว่า "ไม่" 
uncomfortable แปลว่า ไม่สบาย 
unhappiness แปลว่า ไม่มีความสุข 
unhappy แปลว่า ไม่เป็นสุข 
unsafe แปลว่า ไม่ปลอดภัย     
unsettled แปลว่า หลักลอย    upset แปลว่า ผิดหวัง 
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ตัวอย่างแนวข้อสอบ 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
ตัวชี้วัด ป.6/5  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผล 
ส้ันๆประกอบ 
 
1. Situation: After school Kate is talking to Peter. Kate: Would you like to join the ride?  
Peter: _________________ When shall we meet?  
Kate: About 4.30?  
Peter: O.k. See you there.  

1. Thanks. That sounds fun.  
2. Do you know a great place to ride?  
3. I’m sorry. I’ve a lot of homework to do.  
4. I don’t like riding. How about swimming? 

2. Situation: There is a car crash on the street. Three men are talking about it.  
Policeman: Could anyone tell me what happened here?  
Driver A: Yes, _________________________________  
Driver B: Yes, he did. It’s an accident.  
Policeman: O.K. Let’s go to the police station.  

1. I tried to drive as fast as I can.  
2. I couldn’t remember anything.  
3. I couldn’t tell you now. I need my lawyer.  
4. I tried to stop the car but my brake didn’t work. 
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3. Situation: Teacher and student are in front of class.  
Mr. Tom: Do you understand this English news?  
A student: ________________________________  
Mr. Tom: You don’t have to apologize. Let me explain it again.  
A student: Thank you very much, Sir.  

1. I understand it very well, Sir.  
2. I have no idea about that, Sir.  
3. I don’t even take a look at it, Sir.  
4. I am very sorry, Sir. I don’t understand at all. 

4. In the classroom, what would you say if you want to drink some water?  
1. May I help you?  
2. May I borrow a pen?  
3. May I go out, please?  
4. May I come in, please? 

5. Nisa : James, I’m going to the cinema tomorrow. Would you like to go with me?  
James: …………………………….. . See you there. 

1. I’d love it.  
2. I don’t like movie.  
3. I’m afraid not, I’m busy.  
4. Sorry, I have to do my homework. 

6. Joe: There’s a new Japanese restaurant at the corner.  
Mike: Really? Have you tried it?  
Joe: Of course, I went there yesterday.  
Mike: How was it?  
Joe: _________.  

1. You can walk there  
2. It isn’t far from here  
3. My friend is a waiter there  
4. The food is good and cheap  

................................................................................................................ 
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เฉลยข้อสอบ 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
ตัวชี้วัด ป.6/5  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผล 
ส้ันๆประกอบ 

1. ตอบ ข้อ 1 เพราะเป็นการตอบตกลงรับคาชวนไปข่ีจักรยานหลังเลิกเรียน  
ข้อ 2 เป็นคาถามท่ีถามว่า คุณรู้จักสถานท่ี ท่ีดีมากๆๆท่ีจะไปข่ีจักรยานไหม  
ข้อ 3 เป็นการตอบปฏิเสธ ว่าไม่ไปเพราะมีการบ้านเยอะ  
ข้อ 4 เป็นการตอบปฏิเสธว่าไม่ไป และชวนไปว่ายน้าดีกว่า 

2. ตอบ ข้อ 4 I tried to stop the car but my brake didn’t work. หมายถึงเป็นการท่ีเบรก
ไม่ท างานขณะขับรถ จึงทาให้เกิดอุบัติเหตุตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ว่าเป็นการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน  
ข้อ 1 หมายถึง ฉันพยายามขับรถให้เร็วที่สุด  
ข้อ 2 หมายถึง ฉันไม่สามารถจาอะไรได้  
ข้อ 3 หมายถึง ฉันไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้ จะรอทนายก่อน  

3. ตอบข้อ 4 I am very sorry, Sir. I don’t understand all. หมายถึงฉันเสียใจมากฉันไม่ 
เข้าใจเลย เป็นการตอบคาถามครูขณะท่ีทาการสอนในห้องเรียน แล้วครูถามว่าเข้าใจไหม  
ข้อ 1 หมายถึง ฉันเข้าใจดีแล้ว  
ข้อ 2 หมายถึง ฉันไม่มีความคิดเห็น  
ข้อ 3 หมายถึง ฉันไม่ได้นาหนังสือมา 

4. ตอบ ข้อ 3 เพราะ เป็นประโยคขออนุญาตออกนอกห้อง  
ข้อ 1 หมายความว่า มีอะไรให้ช่วยไหม  
ข้อ 2 หมายความว่า ขอยืมปากกาได้ไหม  
ข้อ 4 หมายความว่า ขออนุญาตเข้าห้อง 

5. ตอบ ข้อ 1 I’d love it. เพราะจากสถานการณ์ Nisa ชวน James ไปดูภาพยนตร์ ดังนั้น  
Nisa  
ควรตอบรับ เนื่องจาก ท้ายประโยคบอกว่า See you there. แล้วเจอกันท่ีโรงภาพยนต์ 
ข้อ 2 I don’t like movie. แปลว่า ฉันไม่ชอบภาพยนตร์  
ข้อ 3 I’m afraid not, I’m busy. แปลว่า ฉันเกรงว่า เป็นการแสดงความไม่แน่ใจว่าจะ

ไปได้  
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ข้อ 4 Sorry, I have to do my homework. แปลว่า ฉันขอโทษ ฉันต้องทาการบ้าน  
6. ตอบข้อ 4 The food is good and cheap. แปลว่า อาหารอร่อยและราคาถูก เนื่องจาก 

สถานการณ์ พูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดใหม่ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  
ข้อ 1 You can walk there. แปลว่า คุณสามารถเดินไปได้  
ข้อ 2 It isn’t far from here. แปลว่า ไม่ไกลจากนี้หรอก  
ข้อ 3 My friend is a waiter there. แปลว่า เพื่อนของฉันเป็นบริกรอยู่ท่ีนัน้ 
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  ตัวชี้วัดรายปี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐานที่ 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 

 

ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพือ่นและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

เนื้อหา 

     พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้ประโยค และข้อความท่ีใช้ใน

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพื่อน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  

-  ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพื่อน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เช่น 

ข้อมูล 

ส่วนบุคคล ส่ิงต่าง ๆ จ านวน 1-1,000 ล าดับท่ี วัน เดือน ป ีฤดูกาล เวลา กิจกรรมท่ีท า สี ขนาด รูปทรง 

ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก   

-  เครื่ององหมายวรรคตอน 

ตัวอย่างประโยค 

- How old are you? I’m __________. 

- What does she feel? Glad/sad/angry.. 

- What class are you in? I’m in Pratom 6. 

- Where are you from? I’m from Thailand/ Thailand. 

- การอธิบายภาพของฤดูกาลและสภาพอากาศ Which is sentences is true for the picture? ภาพ
เกี่ยวกับฤดูกาล 

- What the weather like today? การถามตอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ 

- Map การอ่านและบอกแผนท่ี 

- Directions : beside, opposite, next to, between ….. 
การบอกทิศทาง ด้านข้าง ตรงกันข้าม ถัดไป ระหว่าง .................................... 
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 How can you get to the _______________?  

- Date 
      Which month has the same number of days as "March"? 

       การนับจ านวนวันของแต่ละเดือนเปรียบเทียบกัน ใน 12 เดือน ว่าเดือนใดมีจ านวนวันเท่ากัน 

เหมือนกัน 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

มาตรมาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
โดยการพูดและการเขียน 
ตัวชี้วัด ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
ค าสั่ง : ให้เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  At home. 
     Mom : ______________________________. 
     You : I’m drawing a picture. (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2558) 

1. What do you do?  2. Are you a painter? 
3. What are you doing? 4. Do you like your teacher? 

2.  Sarah won the first prize. What does she feel? (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2558) 
1. Glad    2. Angry 
3. Sleepy   4. Bored 

3.  Situation: Na and Ploy are talking about Mother’s day.  
       Na :      What will you do for your mom?  
       Ploy :     ________________ 
       Na :        Me too. (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2561) 
   1. I love her very much.   2. She’s kind and lovely.  
   3. That’s very kind of you.   4. I’ll give her some jasmines. 

4.   This school vacation, Anna is going to China with her family.  
      Anna : I am leaving for China tomorrow. 
      Jane : ._____________________ (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2562) 

1. Well done.    2. You’ll be okay. 
3. Congratulations!.   4. Have a nice trip!. 

5.  Wandee : What do you think about April in Thailand?.(ท่ีมา: ปีการศึกษา 2562) 
      Tourist : _______________. 

1. It comes after March.  2. I like it. It’s in Thailand. 
3. It is not the fourth month.  4. I don’t like it. It’s too hot. 
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  Look at the map. ตอบค าถามข้อ 6-7 (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2559) 
 

 
6.  Which sentence is correct? 

1. The high school is beside the library. 
2. The restaurant is opposite the supermarket. 
3. The coffee shop is next to the department store. 
4. The bookstore is between the hospital and the museum. 

7.  From home, how can you get to the post office? (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2559) 
1. Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. 
2. Take Red Street and turn right to Blue Street. It is on your let. 
3. Take Yellow Street and turn left to Black Street. It is on your right. 
4. Take Black Street and turn left to Yellow Street. It is on your right. 

8.  In English class (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2560) 
    You do not hear the teacher, so you say to her, "_________” 

1. Can I read it again?    2. Shall I say it, please? 
3. Could you repeat that?   4. May you listen to it again? 

9.  Which season does the United States of America not have? (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2561) 
1. Rainy  2. Winter  3. Spring  4. Summer 

10.  Which month has the same number of days as "March"? (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2561) 
1. June     2. August 
3. February    4. November 
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เฉลยข้อสอบ 

มาตรมาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
โดยการพูดและการเขียน 
ตัวชี้วัด ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 

1. เฉลย ข้อ 3. What are you doing? หมายถึง คุณก าลังท าอะไร 
เหตุผล ซึ่งตอบว่า ก าลังวาดรูป “I’m drawing a picture”  

1. คุณท าอะไร 
2. คุณวาดภาพใช่ไหม 
3. คุณชอบครูของคุณไหม 

2. เฉลย ข้อ 1. Glad หมายถึง ดีใจ 
เหตุผล เพราะซาราได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก เขาจึงมี่ความรู้สึกดีใจ 
         2. รู้สึกโกรธ 

         3. รู้สึกง่วงนอน 

         4. รู้สึกเบ่ือ 

3. เฉลย ข้อ 4. I’ll give her some jasmines. หมายถึง ฉันควรจะท าอะไรในวันแม่ ควรให้ดอก
มะลิแก่แม ่
เหตุผล เพราะโจทย์ได้กล่าวถึง การให้อะไรในวันแม่ 

1. ฉันรักแม่มาก 
2. แม่ใจดีและน่ารัก 
3. ใจดีมากส าหรับเธอ 

4. เฉลย ข้อ 4. Have a nice trip! หมายถึง เท่ียวให้สนุกหรือการเดินทางท่ีปลอดภัย เป็นส านวน
ท่ีใช้อวยพรในการเดินทางท่องเท่ียว ตามบทสนทนา ผู้พูดก าลังจะเดินทางไปประเทศจีนในวัน
พรุ่งนี ้
เหตุผล จากบทสนทนา  

1. Well done ท าได้ดี 
2. You’ll be okay. คุณควรจะโอเคนะ 
3. Congratulations!. ขอแสดงความยินดีด้วย 
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5. 
 

เฉลย 4. I don’t like it. It’s too hot. หมายถึง ฉันไม่ชอบ มันร้อนเกินไป 
เหตุผล ถามว่า คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเดือนเมษายนในประเทศไทย 

1. It comes after March. เดือนเมษายนต่อจากเดือนมีนาคม 
2. I like it. It’s in Thailand. ฉันชอบมัน มันเป็นฤดูกาลในประเทศไทย 
3. It is not the fourth month. มันมาใช่เดือนท่ี 4 ของเดือน 

6. เฉลย ข้อ 2.The restaurant is opposite the supermarket. 
เหตุผล The restaurant is opposite the supermarket. ร้านอาหารอยู่ตรงข้ามกับ 
ห้างสรรพสินค้า 

1. The high school is beside the library. ไฮสคูลอยู่ข้างๆ ห้องสมุด 
3. The coffee shop is next to the department store. ร้านกาแฟอยู่ถัดไปจาก

ห้างสรรพสินค้า 
4. The bookstore is between the hospital and the museum. ร้านหนังสืออยู่

ระหว่างโรงพยาบาลกับพิพิธภัณฑ์ 
7. เฉลย ข้อ 1. Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. 

เหตุผล Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. 
หมายถึง เดินไปบนถนน Blue Street และ เล้ียวซ้าย บนถนน Red Street จุดหมาย 
จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงตามแผนท่ีท่ีก าหนดให้ 
           2. Take Red Street and turn right to Blue Street. It is on your left. เดินไป
บนถนน Red Street และ เล้ียวขวา บนถนน Blue Street จุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือ ไม่ตรง
ตามแผนท่ีท่ีก าหนดให้ 

3. Take Yellow Street and turn left to Black Street. It is on your right. เดิน
ไปบนถนน Yellow Street และ เล้ียวซ้าย บนถนน Black Street จุดหมายจะอยู่ทางขวามือ 
ไม่ตรงตามแผนท่ีท่ีก าหนดให้ 

4. Take Black Street and turn left to Yellow Street. It is on your right. เดิน
ไปบนถนน Black Street และ เล้ียวซ้าย บนถนน Yellow Street จุดหมายจะอยู่ทางขวามือ 
ไม่ตรงตามแผนท่ีท่ีก าหนดให้ 

8. เฉลย ข้อ 3. Could you repeat that? หมายถึง ให้ครูพูดซ้ าอีกคร้ัง 
เหตุผล ซึ่งตรงกับโจทย์ท่ีบอกว่า ไม่ได้ยิน ให้ครูพูดซ้ าอีกครั้ง  

1. Can I read it again? ฉันอ่านอีกครั้งได้ไหม 
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2. Shall I say it, please? ขอความกรุณาให้ฉันพูด 
4. May you listen to it again? คุณควรจะฟังมันอีกรอบหนึ่ง 

9. เฉลย ข้อ 1. Rainy หมายถึง ฤดูฝน 
เหตุผล Rainy หมายถึง ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลท่ีไม่มีในอเมริกา 

2. Winter ฤดูหนาว 
3. Spring  ฤดูใบไม้ผลิ 
4. Summer ฤดูร้อน 

10. เฉลย ข้อ 2. August หมายถึง เดือนสิงหาคม 
เหตุผล August หมายถึงเดือนสิงหาคม โจทย์ระบุเดือนท่ีมีจ านวนวันเท่ากับเดือน "March" 
มีนาคม ซึ่งมี 31 วันและเดือนสิงหาคมมี 31 วันเท่ากัน 

1. June มิถุนายน มี 30 วัน 
3. February  กุมภาพันธ์ มี 28-29 วัน 
4. November  พฤศจิกายน มี 30 วัน 
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การเปรียบเทียบค าคุณศัพทใ์นภาษาอังกฤษ (Comparison of Adjectives) 

โครงสร้างประโยค : S + V. to be + as  adjective  as 

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 

 

ป. 6/2    เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
 

 

เนื้อหา 

        ค า กลุ่มค าและประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง แผนภูมิและตาราง เช่น 

        - ค าศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆ เช่น school   bank    park   hospital   เป็นต้น 

        - ค าศัพท์เกี่ยวกับ Preposition เช่น near   opposite   between   next to   เป็นต้น 

        - เรื่อง Comparison of Adjectives (การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด) 

        -  ค าศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข 

        - ค า กลุ่มค าและประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง แผนภูมิและตาราง  

 

 

         ในภาษาอังกฤษการใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบมีอยู่ 3 ขั้นคือ ข้ันปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด 
ซึ่งจะมีโครงสร้างและวิธีการใช้ดังนี้  
การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบมีอยู่ 3 ขั้น คือ 

1. การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบข้ันปกติ (Positive/Regular Adjectives) 

 

   เราใช้ as…as ในการเปรียบเทียบของสองส่ิงท่ีเท่ากันหรือเหมือนกันทุกประการ โดยค าคุณศัพท์ท่ีใช้

เปรียบเทียบในขั้นธรรมดานี้จะไม่มีการเปล่ียนรูปหรือเติมค าใด ๆ หลัง adjective นั้น ๆ  เช่น 

                   Harry is as tall as his brother.          (แฮรี่สูงเท่ากันกับน้องชายของเขา) 

               This bag is as expensive as that one.  (กระเป๋าใบนี้แพงเท่ากันกับอีกใบหนึ่ง) 
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โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + adj. +er + than 

โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + more + adj. + than 

โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + the + adj. + est 

โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + the + most + adj. 

2.  การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjectives) 

                        

 

การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ขั้นกว่านี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะมีการเติม -er ท้าย

ค าคุณศัพท์ (adjective) นั้น ๆ และตามด้วย than เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงหนึ่ง … กว่าอีกส่ิงหนึ่ง เช่น 

                 Pug is smaller than Siberian.         (สุนัขพันธุ์ปั๊กตัวเล็กกว่าสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน) 

 

 

                         

รูปแบบท่ีสองจะเติมค าว่า  more ไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยค าคุณศัพท์ (adjective) นั้น ๆ และ

ตามด้วย than เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงหนึ่ง … กว่าอีกส่ิงหนึ่ง เช่น 

                   Physics is more difficult than Math.             (วิชาฟิสิกส์ยากกว่าวิชาคณิตศาสตร์) 

                   Karaked is more beautiful than Chanward.    (การะเกดสวยกว่าจันทร์วาด) 

 

3.  การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives) 

 

                       

 

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะใช้ the น าหน้า adj. ท่ีมีการเติม -est 

ท้ายค านั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงนั้น … ท่ีสุด เช่น 

          She was the cleverest girl I have ever known.  (หล่อนเป็นผู้หญิงท่ีฉลาดท่ีสุดท่ีฉันเคย

รู้จักมา) 

 

          

รูปแบบท่ีสอง จะใส่ the most ไว้ด้านหน้า adj. นั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงนั้น … ท่ีสุด เช่น 

        I am the most beautiful woman in this world.      (ฉันเป็นผู้หญิงท่ีสวยที่สุดในโลกนี้) 
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การท าค าคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าและข้ัน

สูงสุด 

 

 

 

1. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวส่วนใหญ่ท าให้เป็นรูป Comparative (ขั้นกว่า) โดยการเติม -er ท้ายค า 

และท าให้เป็นรูป Superlative (ขั้นสูงสุด) โดยการเติม -est ท้ายค า เช่น 

 

Adjective Comparative Superlative 
cold cold cold 
hard hard hard 
tall tall tall 

 

2.  ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้าย

ของค าซ้ าก่อนเติม -er ในการท าให้เป็นขั้นกว่า และก่อนเติม -est ในการท าให้เป็นขั้นสูงสุด เช่น 

big – bigger – biggest 

3.  ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ท้ายค าออกหนึ่งตัว ก่อนจะเติม -er หรือ -est 

เช่น nice – nicer – nicest 

4. ค าคุณศัพท์ท่ีลงท้ายด้วย  y ให้เปล่ียน y เป็น i ก่อนจะเติม -er หรือ -est เช่น dry – drier – 

driest, easy – easier – easiest 

 

5.  ค าคุณศ พท์สองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วย –ed, -ing, -ful, -less, -ous ท าให้เป็นรูป Comparative 

โดยการเติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น 

Adjective Comparative Superlative 
worried more worried the most worried 
boring            more boring          the most boring 

careless more careless  the most careless 
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6.  ค ากริยาวิเศษณ์ หรือ adverb สองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วย -ly ท าให้เป็นรูป Comparative โดยการ

เติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น  

quickly - more quickly - the most quickly 

7.  ค าคุณศัพท์และค ากริยาวิเศษณ์ต้ังแต่สองพยางค์ขึ้นไป ท าให้เป็นรูป Comparative โดยการเติม 

more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น 

Adjective Comparative Superlative 
dangerous more dangerous the most dangerous 
expensive more expensive the most expensive 
Adverb Comparative Superlative 
easily more easily the most easily 
quietly more quietly the most quietly 

 

8.  ค าคุณศัพท์บางค าท่ีอาจจะไม่ได้เปล่ียนรูปไปตามโครงสร้างดังท่ีกล่าวข้างต้น โดยเมื่อเป็นการ

เปรียบเทียบในขั้นกว่าและขั้นสูงสุด ค าคุณศัพท์นั้น ๆ จะเปล่ียนรูปไปเลย  เช่น 

Adjective Comparative Superlative 
good better best 
bad worse worst 

many/much more most 
little less least 
far father/further farthest/furthest 

 

ตัวอย่างการใช้ 

          Today’s weather is better than yesterday.          (สภาพอากาศวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน) 

          He was the worst boyfriend in my life.               (เขาเป็นแฟนท่ีแย่ท่ีสุดในชีวิตของฉัน) 

         This cup of coffee has less sugar than the other.   (กาแฟถ้วยนี้มีน้ าตาลน้อยกว่าอีกถ้วย

หนึ่ง) 
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      การใช้ Preposition  of  Place  

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท in 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท on 

 

       

Preposition หรือค าบุพบทคือ ค าท่ีใช้เช่ือมค านามกับค านาม หรือเช่ือมค านามกับวลี/ประโยค 

ดังนี ้

ค าบุพบทบอกสถานท่ี Preposition of Place 

       

 

 

การใช้ in/อิน กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ใน อาจจะเป็นการบอกเล่าว่า ส่ิงของนั้นอยู่ใน... หรือ

ภายใน หรือเพื่อตอบค า ถามกรณีมีคนถามว่า ของบางอย่างอยู่ไหน คนอยู่ท่ีไหน อยู่ in/อิน/ใน รถ 

ประโยค : Teacher is in the classroom. 

ค าอ่าน : ทีเฉ่อะ อิส อิน เดอะ คลาสสะรูม. 

ค าแปล : ครู/teacher อยู่ ใน/in ห้องเรียน the classroom 

 

 

 

การใช้ on/ออน/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า บน ส่ิงของนั้นๆ อยู่บนส่ิงใด อยู่บนวัตถุใด 

นอกจากการบอกเล่าแล้ว จะใช้ตอบค า ถามท่ีขึ้นต้นด้วย What เช่น อะไรวางอยู่บนโต๊ะ ของขวญัวางอยู่ 

บน/on โต๊ะ 

ประโยค : The book is on the table. 

ค าอ่าน : เดอะ บุ๊ค อิส ออน เดอะ เทเบ่อะ 

ค าแปล : หนังสือ/book อยู่ บน/on โต๊ะ/table 
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      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท at 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท above 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท across 

 

 

 

การใช้ at/แอท/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ท่ี ส่ิงของใดๆ อยู่ท่ีไหน ต าแหน่งไหน เช่น at 

the school/แอ๊ด เดอะ สกูล/อยู่ท่ี โรงเรียน อาจจะใช้ at ในประโยคบอกเล่าว่าอะไรอยู่ตรงไหน หรือตอบ

ค าถามกรณีมีคนถามว่า คน สัตว์ ส่ิงของ อยู่ท่ีไหน 

ประโยค : He is at coffee shop now.1 

ค าอ่าน : ฮี อิส แอ๊ด คอฟฟี่ ชอป นาว 

ค าแปล : เขา อยู่ท่ี/at ร้านกาแฟ/coffee shop ตอนนี้/now 

 

 

 

 

การใช้ above/เออะเบิฟ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่เหนือศีรษะ  

เช่น ชูมือ เหนือ ศีรษะ ห้องท่ีอยู่ เหนือศีรษะ  

ประโยค : The room above us is noisy. 

ค าอ่าน : เดอะ รูม เออะเบิฟ อัส อิส นอยสิ 

ค าแปล : ห้อง/the room ท่ีอยู่เหนือเรา/above us มีเสียงดัง/noisy หรือชอบท าเสียงดัง 

 

 

 

การใช้ across/อะครอสสึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ตรงข้าม อยู่อีกฟากหนึ่ง เช่น ร้าน

กาแฟอยู่ ตรงข้าม/across บ้านของ เขา หรือจะพูดในอีกความหมายว่า ร้านกาแฟอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน 

ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน 

ประโยค : The coffee shop is across his house. 

ค าอ่าน : เดอะ คอฟฟี่ ฉอบ อิส อะครอสสึ ฮิส เฮ้าสึ 

ค าแปล : ร้านกาแฟ อยู่ตรงข้ามกับ/is across บ้านของเขา/his house หรือ ร้านกาแฟอยู่อีกฟากหนึ่งของ

บ้านเขา 
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      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท among 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท around 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท behind 

 

  

 

การใช้ among/อะมัง กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ท่ามกลาง คน สัตว์ หรือส่ิงของท่ีมีจ านวน 

3 อย่างขึ้นไป เช่น แมวตัวหนึ่ง อยู่ท่ามกลางสุนัขหลายตัว (เป็นเพื่อนกันไม่กัดกัน เล่นกันได้)  

ประโยค : A cat is among the dogs. 

ค าอ่าน : อะ แคท อิส อะมัง เดอะ ด้อกสึ 

ค าแปล : แมวตัวอย่าง อยู่ท่ามกลาง/is among สุนัขหลายตัว/the dogs (อาจเล้ียงมาด้วยกัน เล่นกันได้) 

 

 

 

การใช้ around/อะราวถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า รอบๆ เช่น เขาเดินไปรอบๆ บ้าน 

ประโยค : He walks around the house. 

ค าอ่าน : ฮี วอกสะ ราว เดอะ เฮ้าสึ 

ค าแปล : เขา เดิน/walks ไปรอบๆ/around บ้าน 

 

 

 

 

 

การใช้ behind/บะฮายอึนถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ข้างหลัง อยู่ต าแหน่งข้างหลัง เช่น 

อยู่ข้างหลังต้นไม้ อยู่หลังบ้าน 

ประโยค : She stands behind her father. 

ค าอ่าน : ชี แสตน บะฮายถึ เฮอ ฟาเตอะ 

ค าแปล : หล่อน ยืนอยู่ข้างหลัง/stands behind พ่อของหล่อน 
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      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท below 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท beside 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท between 

 

 

 

การใช้ below/บีโล/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ใต้บางอย่าง อยู่ด้านล่าง บางอย่าง เช่น 

ปากกาอยู่ใต้เก้าอี้ 

ประโยค : A pen is below the chair. 

ค าอ่าน : อะ เพน อิส บีโล เดอะ แชร 

ค าแปล : ปากกาด้ามหนึ่งอยู่ใต้/is below เก้าอี้/chair 

 

 

 

การใช้ beside/บิวายถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ข้างๆ เช่น หล่อนยืนอยู่ข้างๆ พ่อของ

หล่อน  

ประโยค : She stands beside her father. 

ค าอ่าน : ชี แสตน บิซาย เฮอ ฟาเตอะ 

ค าแปล : หล่อน ยืนอยู่ข้างหลัง/stands behind พ่อของหล่อน 

 

 

 

การใช้ between/บิทวีน/กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ระหว่าง หรืออยู่ค่ันกลาง เช่น เธอนั่งอยู่

ระหว่างพ่อและน้องสาว หรือนั่ง อยุ่ตรงกลางระหว่างพ่อและน้องสาว 

ประโยค : She stands between her father and her sister. 

ค าอ่าน : ชี แสตน บีทวีน เฮอ ฟาเตอะ แอน เฮอ ซิสเตอะ 

ค าแปล : หล่อนยืนอยู่ระหว่าง พ่อ และ น้องสาวของหล่อน 
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      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท close to 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท in front of 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท near 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท next to 

 

 

การใช้ close to/ โคลส สะ ทู/กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ใกล้ เช่น เขานั่งใกล้/close to ฉัน 

ประโยค : My bed is close to the window 

ค าอ่าน : มาย เบ้ด อิส โคลส ทู เดอะ วินโด่ว 

ค าแปล : เตียงของฉันอยู่ใกล้กับ/is close to หน้าต่าง/window 

 

 

การใช้ in front of/อิน ฟรอน ออฟ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ด้านหน้าส่ิงของบางอย่าง 

หรือบางคน เช่น หล่อนยืนอยู่หน้า ประตู 

ประโยค : She stands in front of the door. 

ค าอ่าน : ชี แสตนสึ อินฟรอน ออฟ เดอะ ดอร 

ค าแปล : หล่อย ยืนอยู่หน้า/stands in front of/ ประตู 

 

 

การใช้ near/เนีย/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ใกล้ อยู่ใกล้กัน เช่น หล่อนยืน อยู่ใกล้/near 

หน้าต่าง 

ประโยค : She stands near window. 

ค าอ่าน : ชี แสตนสึ เนีย เดอะ วินโด่ว 

ค าแปล : หล่อย ยืนอยู่ใกล้/stands near/ หน้าต่าง 

 

 

การใช้ next to/เน็ก สะ ทู/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ถัดไป อยู่ถัดจาก ถัดจาก ถัดไป เช่น 

ตู้อยู่ถัดไปจากประตู 

ประโยค : The cabinet is next to the door. 

ค าอ่าน : เดอะ คาบิเนท อิส เน็กสะ ทู เดอะ ดอร 

ค าแปล : ตู้เก็บของ อยู่ถัดไปจาก/is next to ประตู 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 160 

 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท opposite 

      ตัวอย่างการใช้ค าบุพบท under 

 

 

การใช้ opposite/ออฟ โป สิทถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ตรงข้าม อยุ่ตรงกันข้าม เช่น 

เขายืนตรงข้ามฉัน 

ประโยค : He stands opposite me.  

ค าอ่าน : ฮี แสตนสึ ออฟโปสิท มี 

ค าแปล : เขา ยืนอยู่ข้าง/stands opposite ฉัน 

 

 

 

การใช้ under/อันเด่อะ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ใต้บางอย่าง เช่น ปากกาอยู่ใต้โต๊ะ  

ประโยค : A pen is under the chair. 

ค าอ่าน : อะ เพน อิส อันเดอ เดอะ แช 

ค าแปล : ปากกาด้ามหนึ่ง/a pen อยู่ใต้/is under เก้าอี้/chair 

 

ค าศัพท์เก่ียวกับสถานที่ต่าง ๆ เช่น   

ค าศัพท ์ ค าอ่าน ค าแปล 
place เพลส สถานท่ี 
airport แอ๊พอท สนามบิน 
bank แบ๊งค ธนาคาร 

barber shop บ๊าเบอะ ชอพ ร้านตัดผม 
bookstore บุ๊คสตอ ร้านหนังสือ 

bus terminal บัส เท๊อมิเนิล สถานีรถโดยสาร 
cinema ซี๊นะเมอะ โรงหนัง 

clothing store โคลธิง สตอ ร้านขายเส้ือผ้า 
department store ดิพ๊าทเมิน สตอ ห้าง 

flower shop ฟลาวเวอะ ชอพ ร้านดอกไม ้
hospital ฮ๊อสปิเทิล โรงพยาบาล 
library ไล๊บริ ห้องสมุด 
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market ม๊าคิท ตลาด 
museum มิ๊วเซียม พิพิธภัณฑ์ 
pet store เพ็ทสตอ ร้านสัตว์เล้ียง 

police station พล๊ิส สเต๊เชิน สถานีต ารวจ 
post office โพสต ออฟฟิส ไปรษณีย์ 

railway station เร๊ลเว สเต๊เชิน สถานีรถไฟ 
restaurant เร๊สตะรอง ภัตตาคาร 

school สกูล โรงเรียน 
supermarket ซู๊เพอะมาคิท ซุปเปอร์มาเก็ต 

park ปาร์ค สวนสาธารณะ 
zoo ซู สวนสัตว์ 

 

ค าศัพท์เก่ียวกับตัวเลข  เช่น 

เลข ค าศัพท ์ ค าอ่าน ค าแปล เลข ค าศัพท ์ ค าอ่าน ค าแปล 
1 one วัน หนึ่ง 31 thirty one เธอที วัน สามสิบเอ็ด 
2 two ทู สอง 32 thirty two เธอที ทู สามสิบสอง 

3 three ธรี สาม 33 
Thirtythre
e 

เธอที ธรี สามสิบสาม 

4 four โฟ ส่ี 34 thirty four เธอที โฟ สามสิบส่ี 
5 five ไฟฟว ห้า 35 thirty five เธอที ไฟฟว สามสิบห้า 
6 six ซิคซ์ หก 36 thirty six เธอที ซิคซ์ สามสิบหก 

7 seven เซฟเวิน เจ็ด 37 
thirty 
seven 

เธอที เซฟ
เวิน 

สามสิบเจ็ด 

8 eight เอท แปด 38 thirty eight เธอที เอท สามสิบแปด 
9 nine ไนน ์ เก้า 39 thirty nine เธอที ไนน ์ สามสิบเก้า 
10 ten เทน สิบ 40 forty โฟที ส่ีสิบ 
11 eleven อีเลฟเวิน สิบเอ็ด 41 forty one โฟที วัน ส่ีสิบเอ็ด 
12 twelve ทเวลฟว สิบสอง 42 forty two โฟที ทู ส่ีสิบสอง 
13 thirteen เธอทีน สิบสาม 43 forty three โฟที ธรี ส่ีสิบสาม 
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14 fourteen โฟทีน สิบส่ี 44 forty four โฟที โฟ ส่ีสิบส่ี 
15 fifteen ฟิฟทีน สิบห้า 45 forty five โฟที ไฟฟว ส่ีสิบห้า 
16 sixteen ซิคซ์ทีน สิบหก 46 forty six โฟที ซิคซ์ ส่ีสิบหก 

17 seventeen เซฟเวินทีน สิบเจ็ด 47 
forty 
seven 

โฟที เซฟเวิน ส่ีสิบเจ็ด 

18 eighteen เอททีน สิบแปด 48 forty eight โฟที เอท ส่ีสิบแปด 
19 nineteen ไนนทีน สิบเก้า 49 forty nine โฟที ไนน ์ ส่ีสิบเก้า 
20 twenty ทเวนที ยี่สิบ 50 fifty ฟิฟที ห้าสิบ 
21 twenty one ทเวนที วัน ยี่สิบเอ็ด 51 fifty one ฟิฟที วัน ห้าสิบเอ็ด 
22 twenty two ทเวนที ทู ยี่สิบสอง 52 fifty two ฟิฟที ทู ห้าสิบสอง 
23 twenty three ทเวนที ธรี ยี่สิบสาม 53 fifty three ฟิฟที ธรี ห้าสิบสาม 
24 twenty four ทเวนที โฟ ยี่สิบส่ี 54 fifty four ฟิฟที โฟ ห้าสิบส่ี 
25 twenty five ทเวนที ไฟฟว ยี่สิบห้า 55 fifty five ฟิฟที ไฟฟว ห้าสิบห้า 
26 twenty six ทเวนที ซิคซ์ ยี่สิบหก 56 fifty six ฟิฟที ซิคซ์ ห้าสิบหก 

27 
twenty 
seven 

ทเวนที เซฟ
เวิน 

ยี่สิบเจ็ด 57 fifty seven 
ฟิฟที เซฟ

เวิน 
ห้าสิบเจ็ด 

28 twenty eight ทเวนที เอท ยี่สิบแปด 58 fifty eight ฟิฟที เอท ห้าสิบแปด 
29 twenty nine ทเวนที ไนน ์ ยี่สิบเก้า 59 fifty nine ฟิฟที ไนน ์ ห้าสิบเก้า 
30 thirty เธอที สามสิบ 60 sixty ซิคซ์ที หกสิบ 

 

เลข ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล เลข ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

61 sixty one ซิคซ์ที วัน หกสิบเอ็ด 81 eighty one เอที วัน แปดสิบเอ็ด 

62 sixty two ซิคซ์ที ท ู หกสิบสอง 82 eighty two เอที ทู แปดสิบสอง 

63 sixty three ซิคซ์ที ธร ี หกสิบสาม 83 eighty three เอที ธรี แปดสิบสาม 

64 sixty four ซิคซ์ที โฟ หกสิบสี ่ 84 eighty four เอที โฟ แปดสิบสี่ 

65 sixty five ซิคซ์ที ไฟฟว หกสิบห้า 85 eighty five เอที ไฟฟว แปดสิบห้า 

66 sixty six ซิคซ์ที ซิคซ ์ หกสิบหก 86 eighty six เอที ซิคซ์ แปดสิบหก 

67 sixty seven ซิคซ์ที เซฟเวิน หกสิบเจ็ด 87 eighty seven เอที เซฟเวิน แปดสิบเจ็ด 
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68 sixty eight ซิคซ์ที เอท หกสิบแปด 88 eighty eight เอที เอท แปดสิบแปด 

69 sixty nine ซิคซ์ที ไนน์ หกสิบเก้า 89 eighty nine เอที ไนน์ แปดสิบเก้า 

70 seventy เซฟเวินที เจ็ดสิบ 90 ninety ไนน์ที เก้าสิบ 

71 
seventy 

one 
เซฟเวินที วัน เจ็ดสิบเอ็ด 91 ninety one ไนน์ที วัน เก้าสิบเอ็ด 

72 seventy two เซฟเวินที ทู เจ็ดสิบสอง 92 ninety two ไนน์ที ทู เก้าสิบสอง 

73 
seventy 
three 

เซฟเวินที ธรี เจ็ดสิบสาม 93 ninety three ไนน์ที ธรี เก้าสิบสาม 

74 
seventy 

four 
เซฟเวินที โฟ เจ็ดสิบสี่ 94 ninety four ไนน์ที โฟ เก้าสิบสี่ 

75 seventy five เซฟเวินที ไฟฟว เจ็ดสิบห้า 95 ninety five ไนน์ที ไฟฟว เก้าสิบห้า 

76 seventy six เซฟเวินที ซิคซ์ เจ็ดสิบหก 96 ninety six ไนน์ที ซิคซ์ เก้าสิบหก 

77 
seventy 
seven 

เซฟเวินที เซฟ
เวิน 

เจ็ดสิบเจ็ด 97 ninety seven 
ไนน์ที เซฟ

เวิน 
เก้าสิบเจ็ด 

78 
seventy 

eight 
เซฟเวินที เอท เจ็ดสิบแปด 98 ninety eight ไนน์ที เอท เก้าสิบแปด 

79 
seventy 

nine 
เซฟเวินที ไนน์ เจ็ดสิบเก้า 99 ninety nine ไนน์ที ไนน์ เก้าสิบเก้า 

80 eighty เอท ี แปดสิบ 100 one hundred วัน ฮันเดรด หน่ึงร้อย 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 

ตัวชี้วัด ป. 6/2    เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

1.  Which sentence is correct? 

                 1. The library is next to the museum. 

                 2. The park is between the supermarket and the hospital. 

                 3. The toy shop and the school are on the same road. 

                 4. The florist is opposite the supermarket. 

2.  Look at the table.          

Students’ Favorite Pets 

Pets Number of Students 
Hamsters 8 
Rabbits 2 
Birds 10 
Fish 12 
Dogs 13 
cats 12 
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Which of the following is correct? 

1. More students like birds than hamsters. 

2. None of the students like dogs. 

3. More students like fish than cats. 

4. Most of the students like rabbits. 

3.   In an aquarium,there are 60 fish,40 crabs,30 shrimps and 50 squids.  

     Which graph correct? 

 

1. 2.  

  

 

 

 

 

 

    3.                                                          4. 
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4-6 Look at the bar chart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Which drink has ten grams of sugar? 

1. UHT milk                               2.  Yoghurt 

    3.  Fruit juice                              4.   Soy milk  

5.  Which drink has the most sugar? 

            1. Soft drinks                                        2. UHT milk  

            3. Yoghurt                                            4. Soy milk 

6.  Which sentence is correct? 

          1. UHT milk has no sugar.                

          2. Soy milk has the least sugar. 

           3. Yoghurt has less sugar than soft drinks.  

          4. Fruit juice has more sugar than soy milk. 
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7.  Which sentence describes the line graph? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. There is less oxygen than carbon dioxide. 

2. There is less nitrogen than oxygen. 

3. There is more nitrogen than oxygen. 

4. There is more oxygen than nitrogen. 

Look at the directory. 

Directory 

 
 

 
  
 
 
 8. Where can you find a pair of trousers? 
        1. On the first floor     2. On the second floor 
        3. On the third floor     4. On the fourth floor 
 
 
 

First floor Second floor Third floor Fourth floor 
 

Food and drinks 
Supermarket 

Jewelry 
Camera 

 

Shoes and Bags 
Clothing 

 

Furniture 
Stationery 
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  9. Somsak has 50 baht. What can he buy? TH 
 

THINGS PRICE 
Book 25 

Notebook 15 
Pen 25 

Scissors 40 
INGS PRICE 

1. A book and a pen    2. Scissors and a pen 
3. A book and scissors    4. Scissors and a notebook 

 
10. You want to buy two dozens of eggs and one kilogram of sugar. 

               How much do you pay? 
 

THINGS PRICE 
Eggs 18 baht/dozen 
Sugar 21 baht/kilogram 

 
                 1. 54 baht     2. 55 baht 
                 3. 56 baht     4. 57 baht 
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เฉลยข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 

ตัวชี้วัด ป. 6/2    เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 

 

ข้อที่ 1 

เฉลย  ข้อ 4. The florist is opposite the supermarket.  
                  เหตุผล The florist is opposite the supermarket. ร้านขายดอกไม้อยู่ตรงกันข้ามกับ
ห้างสรรพสินค้า 

ข้อที่ 2 

เฉลย     ข้อ 3. More students like birds than hamsters. 

              เหตุผล More students like birds than hamsters. หมายถึง นักเรียนชอบนกมากกว่า

แฮมเตอร์ 

ข้อที่ 3 

เฉลย    ข้อ 3 
            เหตุผล there are 60 fish,40 crabs,30 shrimps and 50 squids ข้อมูลตามตารางตรง
กับโจทย์มี ปลา 60 ปู 40 กุ้ง 30 และปลาหมึก 50 

ข้อที่ 4 

เฉลย    ข้อ 2. Yoghurt 
                เหตุผล Yoghurt หมายถึง โยเกิร์ต มีน้ าตาล 10 กรัม 

ข้อที่ 5 

เฉลย  ข้อ 1. Soft drinks    
เหตุผล  Soft drinks หมายถึงน้ าอัดลม มีน้ าตาลมากท่ีสุด 45 กรัม 

ข้อที่ 6 

เฉลย    ข้อ 2. Soy milk has the least sugar. 
              เหตุผล Soy milk has the least sugar.หมายถึงนมถ่ัวเหลืองมีน้ าตาลน้อยท่ีสุดคือ 5 
กรัม 
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ข้อที่ 7 

เฉลย    ข้อ 3.  There is more nitrogen than oxygen. 

   เหตุผล There is more nitrogen than oxygen.หมายถึงมีไนโตรเจนมากกว่าออกซิเจน 

ข้อที่ 8  

เฉลย    ข้อ 3. On the third floor 
              เหตุผล On the third floor ช้ัน 3 เพราะโจทย์ต้องการหาถุงเท้าโดยท่ีช้ัน 3 เป็นท่ี
จ าหน่ายรองเท้าและกระเป๋า 
 

ข้อที่ 9 

เฉลย   ข้อ 1. A book and a pen. 
              เหตุผล A book and a pen. สมศักดิ์มีเงิน 50 บาท สมุดราคา 25 บาท และปากกา 
ราคา 25 รวมเป็นเงินจ านวน 25 บาท 

ข้อที่ 10 

   เฉลย    ข้อ 4.   57 baht 
                 เหตุผล  57 baht   57 บาท ต้องการซื้อไข ่2โหล “two dozens of eggs”  โหลละ 18 
บาทเป็นเงิน 36 บาท และน้ าตาล 1 กก. “one kilogram of sugar” ราคา 21 บาท รวมเป็นเงิน 57 บาท 
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   ตัวชี้วัดรายปี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ 
การเขียน 
 
 
  

ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 

 

เนื้อหา 
ประโยคท่ีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
ตัวอย่างประโยคแสดงความคิดเห็น 
What do you think about this shirt? / คุณคิดยังไงกับเส้ือตัวนี ้
I think................/ หรือการตอบท่ีแสดงความคิดเห็นอื่นๆ 
How do you feel about that? / คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนั้นบ้างครับ 
I feel ...................... / หรือการตอบท่ีแสดงความคิดเห็นอื่นๆ 
What is your opinion? / ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ 
My opinion....................... / หรือการตอบท่ีแสดงความคิดเห็นอื่นๆ 
Do you have any idea? / คุณมีความคิดอะไรบ้างไหม 
Yes,.................. No,..................... / หรือการตอบท่ีแสดงความคิดเห็นอื่นๆ 
What are your feeling about his work? /คุณรู้สึกอย่างไรกับงานของเขา 
Your  feeling is ......................... / หรือการตอบท่ีแสดงความคิดเห็นอื่นๆ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ 
การเขียน 
ตัวชี้วัด ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
1.  Rose: You look very happy. 

     Ben: I am. I got an A in English! 

     Rose: __________. 

1. Cheers!     2. That's okay! 

3. Thank you!    4. Congratulations! 

2.  Paula: What do you think about my handwriting? 

     Alice: __________. 

1. Sure, that's a test.   2. It's nice! I like it. 

3. All right, on your left.   4. I'm learning. It's easy. 

3.  Brad: I failed my math test. What should I do? 

     Doug: Yeah, you're right. 

     Brad: _______________. 

1. You can hurry.    2. You can go to a gym. 

3. You should play more.   4. You should study harder. 

4.   Molly: _______________. 

      Nancy: I like science. 

1. What does she teach?   2. Are you doing homework? 

3. What is your favorite subject?  4. Are you studying for the tests? 

5.  Teacher: How do you save the earth?  

Student: I ……………………………….  

1. use plastic bag.     2. grow more trees.  

3. turn on the light all day    4. throw the garbage into the river.  
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6. Situation: Tom passed the exam to a new school.  

What should you say to him?  

1. It’s fine.      2. It’s Okay.  

3. That’s good.     4. Congratulations. 

7. Your teacher is carrying a lot of books. You want to help her, what should you say?  

1. May I help you?     2. Are they English books?  

3. What subject do you teach?   4. Which class do you like most?  

8. Which is the set of things that you should prepare for Valentine’s day?  

1. cake, gift, stockings.    2. card, rose, chocolate.  

3. pumpkin, mask, candy.    4. turkey, egg, chocolate.  

9.  A: Let me buy you a cup of coffee.  

B: ………………………….  

A: Don’t worry. A drink won't take long. Come on.  

1. Oh, I'm hungry.    2. I'm really in a hurry.  

3. I’d love too but I like tea.   4. I'm sorry. I don't know anything about it.  

10.  Ted goes to Sandy’s wedding party. Sandy seems happy in her very nice wedding 

dress. Ted says, “_______________” 

1. You’re welcome.    2.  It’s very kind of you.  

3.  Thanks for coming.    4. You look very beautiful.  

 
 
 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 175 

 

เฉลยข้อสอบ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ 
การเขียน 
ตัวชี้วัด ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 
   ข้อ 1     ตอบ  ข้อ 4 เพราะ  Rose บอก Ben ว่า “ เธอดูมีความสุขจัง” 
                 Ben ตอบว่า ใช่ ฉันได้ A ในวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้น Rose ตอบว่า Congratulations! 
                 แสดงความยินดี ซึ่งค าตอบข้ออื่นๆ มีความหมาย ดังนี ้

1. Cheers  หมายถึง   
2. That's okay!  หมายถึง  มันโอเคไหม 

     3. Thank you! หมายถึง ขอบคุณ 
 

ข้อ 2   ตอบข้อ 2  เพราะ ค าถาม ถามว่า คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับลายมือของฉัน  
จึงตอบว่า   It's nice! I like it.  สวยงาม ฉันขอบ 
1. Sure, that's a test. แน่นอน มันคือการทดสอบ    
3. All right, on your left. ถูกต้อง อยู่ทางซ้าย   
4. I'm learning. It's easy. ฉันก าลังเรียน มนัง่ายมาก 

    
     ข้อ 3     ตอบข้อ 4  Brad บอกว่า “ฉันตกคณิตศาสตร์”  ฉันควรท าอย่างไร 
   Doug แสดงความคิดเห็นว่า You should study harderเธอควรจะเรียนให้หนักกว่านี้ 

1. You can hurry.  เธอสามารถรีบ 
2. You can go to a gym.   เธอสามารถไปโรงยิม           
3. You should play more. เธอควรจะเล่นให้มาก 

 
ข้อ 4   ตอบ ข้อ 3 Molly จะถามอย่างไรเมื่อ Nancy ตอบว่า ฉันชอบ วิทยาศาสตร์ ดังนั้น

ค าตอบคือ What is your favorite subject? วิชาท่ีเธอโปรดท่ีสุดคือวิชาอะไร 
1. What does she teach?  เธอสอนอะไร 
2. Are you doing homework?   เธอก าลังท าการบ้านใช่ไหม 
4. Are you studying for the tests?  เธอก าลังเรียนเพื่อสอบใช่ไหม 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 176 

 

ข้อ 5    ตอบข้อ 2 grow more trees. แปลว่า ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพราะโจทย์ถามว่า จะช่วย     
ดูแลโลกได้อย่างไร  
ข้อ 1 use plastic bags. แปลว่า ใช้ถุงพลาสติก  
ข้อ 3 turn on the lights all day. แปลว่า เปิดไฟท้ังวัน  
ข้อ 4 throw the garbage into the river. แปลว่า ท้ิงขยะลงในแม่น้า 

 
ข้อ 6   ตอบข้อ 4 Congratulations! ยินดีด้วย เพราะสถานการณ์บอกว่า Tom สอบเข้า

โรงเรียนใหม่ได้ ดังนัน้ ต้องแสดงความยินดี  
ข้อ 1 It’s fine. แปลว่า ดี  
ข้อ 2 It’s Okay. แปลว่า ดี  
ข้อ 3 That’s good. แปลว่า ดีจัง 

ข้อ 7    ตอบข้อ 1 May I help you? เพราะจากสถานการณ์บอกว่า ครูของคุณก าลังถือหนังสือ
จ านวนมากดังนั้น คุณจะพูดกับครูของคุณว่า “May I help you?” มีอะไรให้ช่วยรึเปล่าคะเป็น
การเสนอความช่วยเหลือ  

ข้อ 2 Are they English books? “พวกมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษของคุณเหรอคะ”  
ข้อ 3 What subject do you teach? “คุณสอนวิชาอะไรคะ”  
ข้อ 4 Which class do you like most? “คุณชอบห้องไหนท่ีสุดคะ” 

ข้อ 8.   ตอบข้อ 2 เพราะค าถาม ถามถึงส่ิงท่ีต้องเตรียมสาหรับวันวาเลนไทน์ ตามวัฒนธรรมของ
ประเทศเจ้าของภาษาซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ นิยมให้บัตรอวยพร ดอกกุหลาบ หรือ
ช็อกโกแลตให้คนท่ีรัก  
ข้อ 1. cake, gift, sock ประกอบด้วย ขนมเค้ก ของขวัญ ถุงเท้าเป็นกลุ่มของส่ิงของท่ี  
ไม่เข้ากัน เพราะถุงเท้าใช้ตกแต่งในงานวันคริสต์มาส  
ข้อ 3. pumpkin, mask, candy. ประกอบไปด้วย ฟักทอง หน้ากาก ลูกอม เหมาะ
ส าหรับวันฮาโลวีน  
ข้อ 4. Turkish, egg, chocolate. ประกอบไปด้วย ไก่งวง ไข ่ช็อคโกแลต เหมาะส าหรับ  
วันขอบคุณ พระเจ้า 

ข้อ 9    ตอบ ข้อ  2   A บอกว่า ฉันขอไปซื้อกาแฟสักแก้ว  
B บอกว่า I'm really in a hurry.  ฉันค่อนข้างรีบ แต่ A บอกว่า ไม่ต้องกังวล ฉันไปไม่
นาน  
1. Oh, I'm hungry. โอ้ฉันหิว 
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3. I’d love too but I like tea. ฉันเห็นด้วยแต่ฉันชอบชา 
4. I'm sorry. I don't know anything about it.  ฉันเสียใจ ฉันไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับมัน 

ข้อ 10  เฉลย 4) ถูก เพราะ You look very beautiful. หมายถึง คุณดูสวยมาก เป็นการพูด
แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง กับบริบทก่อนหน้าท่ีกล่าวว่า Sandy seems happy in 
her very nice wedding dress. (Sandy ดูมีความสุขในชุดเจ้าสาว)  
ตัวลวง 1) ผิด เพราะ You’re welcome. หมายถึง ไม่เป็นไร เป็นการพูดตอบรับค า
ขอบคุณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ บริบทก่อนหน้าท่ีกล่าวว่า Sandy seems happy in her 
very nice wedding dress. (Sandy ดูมีความสุขในชุดเจ้าสาว)  
2) ผิด เพราะ It’s very kind of you. หมายถึง คุณใจดีมาก เป็นการพูดแสดงการช่ืนชม 
ซึ่งไม่สอดคล้อง กับบริบทก่อนหน้าท่ีกล่าวว่า Sandy seems happy in her very nice 
wedding dress. (Sandy ดูมีความสุขในชุดเจ้าสาว)  
3) ผิด เพราะ Thanks for coming. หมายถึง ขอบคุณท่ีมา เป็นการพูดแสดงความ
ขอบคุณท่ีมาร่วมงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทก่อนหน้าท่ีกล่าวว่า Sandy seems 
happy in her very nice wedding dress. (Sandy ดูมีความสุขในชุดเจ้าสาว) 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

ป.6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล / วันส าคัญ/ งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

 

 

เนื้อหา 

ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น วัน

คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล  อาหาร  เครื่องด่ืม   

 

New Year’s Day : 1 มกราคม ของทุกๆ ปี 

วันขึ้นปีใหม่สากลของชาวโลก-ชาวไทย      

ชาวโลกรับรู้และยอมรับกันโดยท่ัวไปว่า วันขึ้นปีใหม่ คือ วันท่ี ๑ มกราคม ของทุกปี ท้ังนี้ความหมายของวัน
ปีใหม่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุว่า " ปี" หมายถึง เวลาท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้ง
หนึ่งรวมประมาณ ๓๖๕ วัน หรือ ในเวลา ๑๒ เดือนตามปฏิทินสุริยคติ ดังนั้น "ปีใหม่" จึงหมายถึง การขึ้น
รอบใหม่หลังจาก ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปี นั่นคือ วันท่ี ๑ เดือนแรกของปี 
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      เพราะเหตุใด ??? วันปีใหม่ จึงต้องเป็นวันที่ ๑ มกราคม 
  

 
กษัตริย์ จูเลียส ซีซาร์ (Julian Caesar) ภาพจาก omnibiografia.com 

  
     วันขึ้นปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานและน่าสนใจ มีการปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสม ไปตาม
ยุคสมัยของผู้ผู้ปกครองหรือมีอ านาจ เช่ือว่าเริ่มต้นใช้ปีใหม่ครั้งแรก ต้ังแต่สมัยชาวบาบิโลเนีย ๔,๐๐๐ กว่า
ปี ท่ีริเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยค านวณจากการเคล่ือนท่ีวงรอบของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 
๑๒ เดือน ก าหนดให้เป็น ๑ ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้
เพิ่มเดือนเข้าไปอีก ๑ เดือน เป็น ๑๓ เดือนในทุกๆ ๔ ปี 
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ปฏิทินอียิปต์ ต้นแบบของปฏิทินจูเลียน (ภาพจาก i.pinimg.com/originals / writer.dek-

d.com/nui1960/story) 
  
     ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้น าปีปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไขอีกหลายครั้ง
เพื่อให้ตรงกับฤดูกาลต่างๆ มากขึ้น จนถึงสมัยของกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ จูเลียน ซีซาร์ Julian Caesar 
(ประมาณ ๔๖ ปี ก่อนคริสต์ศักราช) ได้น าความคิดและหลักความเช่ือเรื่อง "จักรราศี" ตามหลักสุริยคติของ
อียิปส์มาผสมผสานกับจันทรคติในแบบเดิม ท าให้ในหนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน จึงก าเนิดเป็น "ปฏิทินจูเลียน” 
Julian calendar ซึ่งใกล้เคียงกับปัจจุบันมาก โดยทุกๆ ๔ ปี ให้เติมวันในเดือนท่ีมี ๒๘ วัน เพิ่มอีก ๑ วัน 
เป็น ๒๙ วัน คือ เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อก าหนดวันเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์ ในทุกๆ ๔ ปีแล้ว แต่วันในปฏิทินก็
ยังไม่ตรงตามฤดูกาลมากนัก คือเวลาในปฏิทินจะยาวกว่าปีตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันใน
ปฏิทิน 
     และยังพบว่าในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ตามปีปฏิทินในทุกๆ ปี จะเป็นช่วงท่ีมีเวลากลางวันและกลางคืน
เท่ากัน คือเป็นวันท่ีดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก และตกลงทางทิศตะวันตก วันนี้ท่ัวโลกจึงมีช่วงเวลา
เท่ากับ ๑๒ ช่ัวโมงเท่ากัน เรียกว่า วัน Equinox in March 
  
     ปฏิทินจูเลียน ก าหนดวันท่ี ๑ มกราคมเป็นวันแรกของปี ซึ่งเดือนมกราคม (January) มาจากช่ือของ
เทพเจนัส (Janus) เทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นและการเปล่ียนแปลง โดยจัดให้มีการบูชายัญเทพเจนัส และมอบ
ของขวัญให้แก่กัน ตกแต่งบ้านเรือนด้วยพวงดอกไม้ และเข้าร่วมงานเล้ียง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวันขึ้นปีใหม่ 
๑ มกราคม เป็นต้นมา 
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พระสันตะปาปาเกรกอรี่ท่ี ๑๓ ผู้คิดค้นปฏิทินเกรกอเรี่ยน (ภาพจาก ancient-origins.net) 

  
     ครั้งมาถึงยุค พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ ๑๓ ( Pope Gregory XIII ) พบว่าในปี ค.ศ. ๑๕๘๒ หรือ พ.ศ. 
๒๑๒๕ วัน Equinox in March กลับปรากฏขึ้นในวันท่ี ๑๑ มีนาคม แทนท่ีจะเป็นวันท่ี ๒๑ มีนาคม ดังนั้น
ในยุคท่านจึงมีการคิดค้นปฏิทินเกรกอเรียนขึ้นใช้แทน เนื่องจากปีในปฏิทินจูเลียน ซึ่งยาวนาน ๓๖๕.๒๕ วัน
นั้น มีนานกว่าปีฤดูกาลจริง (๓๖๕.๒๔๒๕ วัน) อยู่เล็กน้อย ท าให้วันท่ีมีเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน 
Equinox in March ของแต่ละปี ขยับเร็วขึ้นทีละน้อย และต้องการให้วันอีสเตอร์ตรงกับวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
จึงจ าเป็นต้องดัดแปลงปฏิทินจูเลียน เสียใหม่ 
  
    ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่า ปฏิทินเกรกอเร่ียน (Gregorian calendar) ตามช่ือพระสันตะปาปา เกรกอ
รี่ ส่งผลให้ประเทศท่ีนับถือคาทอลิก รวมถึงประเทศต่างๆ ในยุโรปปรับเปล่ียนมาใช้ปฏิทินเกรกอเรี่ยน และ
ในท่ีสุดจึงกลายเป็นปฏิทินสากลของโลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากการขยายอาณานิคม อิทธิพลของชาวยุโรปไป
ยังดินแดนต่างๆ ท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย 
  
     ส าหรับประเทศไทย แรกเริ่มได้ถือเอาวันแรม ๑ ค่ า เดือนอ้าย ตรงกับ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ 
ตามคติทางพุทธศาสนา ท่ีถือช่วงฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นของปี ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี ๕ ได้น าเอาคติพราหมณ์
ฮินดูท่ีเข้ามาพร้อมกับศาสนาจากประเทศอินเดีย ท่ีถือเอาวันขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ (เดือนเมษายน) หรือ วัน
มหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ซึ่งเป็นวันเปล่ียนรอบปีนักษัตรให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาทางราชการนิยมใช้สุริ
ยคติ จ่ึงได้ถือวันท่ี ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นต้นปีมาต้ังแต่พุทธศักราช ๒๔๓๒ 
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     จนมาถึงสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เจ้าของสโลแกน "เช่ือผู้น า ชาติพ้นภัย" ต้องการให้ประเทศไทยมี
ความเป็นสากลเหมือนอารยประเทศ ท่ียึดการค านวณทางดาราศาสตร์ ซึ่งนิยมใช้กันมาเป็นเวลาหลายพันปี 
จึงได้ออกพระราชบัญญัติ ปีปฏิทินพุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังข้อความตอนหนึ่งในประกาศ ท่ีว่า 
  
      "ขอให้ปีใหม่อันเร่ิมขึ้นในวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ นี้ จงเป็นเวลารุ่งอรุณแห่งชีวิต ให้
ชาติไทยได้รับความเจริญและก้าวหน้าขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์ใหญ่หลวง ให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงได้รับ
ความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันเทอญ” ประกาศมา ณ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ เป็นปีท่ี ๗ (ใน
รัชกาลท่ี ๘) 
  
     ประเทศไทยจึงได้กลับไปใช้วันเริ่มต้นปีใหม่ ๑ มกราคม ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา… 
  

 
เครื่องจักรกลบอกเวลาโบราณ ( ภาพจาก independent.co.uk/news/uk/home-news/gregorian-

calendar ) 
   
ข้อมูล : -วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี / omnibiografia.com / yclsakhon.com / kroobannok.com / 
dek-d.com / moe.go.th / buddhismarticles.com 
             -ประกาศให้ใช้วันท่ี ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๓ (๒๔๘๔, ๑ 
มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘ หน้า ๓๑–๓๓ 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 183 

 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 184 

 

ดอกไม้ ให้ความหมายของการบอกรักได้ดีที่สุด ที่ฮิตสุดเห็นจะเป็น 
• กุหลาบแดง หมายถึง ความรักและความปรารถนา เป็นดอกไม้ของกามเทพ เป็นส่ิงน าโชคมาสู่ผู้หญิงท่ี

ได้รับ  
• กุหลาบขาว หมายถึง ความมีเสน่ห์ ความบริสุทธิ์ ความเงียบสงบ และน าโชคมาสู่ผู้หญิงท่ีได้รับ

เช่นเดียวกับดอกกุหลาบแดง  
• กุหลาบสีชมพู หมายถึง ความรักท่ีมีความสุขอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 
• กุหลาบสีเหลืองหรือสีส้ม หมายถึง ความรักร้อนแรงและยาวนาน ไม่จืดจาง หวานชื่น และมีความสุข 
• กุหลาบตูม หมายถึง ความรักและความเยาว์วัย  
• กุหลาบบาน หมายถึง ความรักท่ีก าลังเบ่งบาน ความอ่อนหวาน สดช่ืน 

ส าหรับคนที่อยากได้อะไรแตกต่างยังมีดอกอื่นๆ อาทิ  
• ดอกคาร์เนช่ันสีแดง หมายถึง รักอย่างสุดซึ้ง 
• ดอกลิลล่ีสีขาว หมายถึง ความโรแมนติก อ่อนหวานระหว่างคุณและคนรัก 
• ดอกทิวลิปสีแแดง หมายถึง ความรักท่ีจะร่วมฟันฝ่าไปด้วยกัน  
• ดอกไวโอเล็ต ท่ีแทนความหมายของการให้รักตอบแทน 

  
ช็อกโกแลต นักจิตวิทยาหลายคนเช่ือว่า ช็อกโกแลตเป็นตัวช่วยเสริมอารมณ์รัก และรสชาติความหวานก็
เป็นส่ิงท่ีแทนความรู้สึกวันแห่งความรักได้อย่างดี และยังมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าในช็อกโกแลตมีสาร
ช่วยกระตุ้นสมองโดยออกฤทธิ์คล้าย แอมเฟตามีน เป็นตัวเบิกทางความรู้สึกลึกๆแห่งรักได้ดี 
 
การ์ด อันนี้เป็นของจ าเป็นควบคู่ไปกับดอกไม้ และช็อกโกแลต เลือกตามแบบท่ีชอบ เขียนความในใจตาม
แบบท่ีอยากให้คนท่ีได้รับ อ่านแล้วเข้าใจในทันที แถมหาซื้อไม่ยากด้วย 
 
ตุ๊กตา เป็นส่ิงท่ีให้กันได้ทุกเทศกาลอยู่แล้ว แต่พิเศษส าหรับวันแห่งความรักคงต้องเลือกสรรให้น่ารัก น่า
ประทับใจแทนความหมายได้ ทุกอารมณ์แล้วแต่คุณจะหยิบแบบไหน 
 
เทียนหอม มาแรงในหมู่หนุ่มสาวชาวไทย ท่ีส่ือได้ท้ังความหมายจากรูปทรงหัวใจ และให้กล่ินหอมชวน
หลงใหลตามแต่ใครจะเลือกได้ถูกใจอีกฝ่ายแค่ไหน 
 
ม้ือค่ า ขาดไม่ได้เลยส าหรับมื้อพิเศษในวันแห่งความรัก ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีแบบไหน ในบ้าน ร้านอาหาร 
หรือริมทะเล แต่ขอให้มีแต่คุณและคนรักไปกันสองคนก็แล้วกัน 
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ท าไมต้องวันเมษาหน้าโง่ 
หรือ วันเอพริลฟูลเดย ์

เฉลิมฉลองในหลายประเทศในวันท่ี 1 เมษายนของทุกปี ซึ่งวันท่ี 1 เมษายนนี้มิใช่วันหยุดราชการ แต่ได้รับ

การยอมรับอย่างกว้างขวาง และเฉลิมฉลองเป็นวันท่ีหลายคนจะเล่นมุขตลกและความเขลาทุกแบบ วันนี้

เป็นวันแห่งการส าราญ หรือมิฉะนั้นก็มุขตลก การหลอกลวง และการแกล้งอื่นๆ ท่ีมีระดับการตบตาต่างๆ 

กัน กับเพื่อน สมาชิกครอบครัว ครูอาจารย์ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น  

         เดิม เด็กฝรั่งเศสและอิตาลี (ซึ่งอาจรวมผู้ใหญ่ด้วย เมื่อเหมาะสม) ติดปลากระดาษบนหลังของอีก

ฝ่ายเมื่อเป็นการตบตา และตะโกน "april fish!" (ปลาเมษา) ในภาษาท้องถิ่นของตน 

ต้อนรับเดือนเมษายน กับเรื่องราวของวันท่ี 1 วันแห่งการโกหก เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมว่า? วันเมษาหน้าโง่ 
หรือ วันเอพริลฟูลเดย์ April Fool’s Day มีต้นก าเนิดมาจากไหน  และท าไมต้องมีวันโกหกเกิดขึ้น มีเพื่อ
อะไร วนันี้เราจะมาติดตามค าตอบกันค่ะ… 

 

 

 

http://ho.files-media.com/ud/attachment/forum/201304/01/1304029wz8zw82w7daaw83.jpg
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ต้นก าเนิดวันเมษาหน้าโง่ 

วันเมษาหน้าโง่มีเทศกาลฮิลาเรียของโรมัน ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 25 มีนาคม และเทศกาลคนโง่ในสมัยกลาง จัด
ขึ้นวันท่ี 28 ธันวาคม และยังคงเป็นวันท่ีมีการเล่นตลกอยู่ในประเทศท่ีพูดภาษาสเปน 

ใน ต านานแคนเตอร์บรี ของชอเซอร์ “ต านานของแม่ชีของพระ” (Nun’s Priest’s Tale) ซึ่งเรื่องมขีึ้น 
“Syn March bigan thritty dayes and two” นักวิชาการสมัยใหม่เช่ือว่ามีความผิดพลาดในการท า
ส าเนาในเอกสารเขียนต้นฉบับเท่าท่ีมีอยู่ และชอเซอร์แท้จริงแล้วเขียนว่า “Syn March was gon” ดังนั้น 
วลีนี้เดิมจึงหมายถึง 32 วันหลังเดือนเมษายน คือ 2 พฤษภาคม วันครบรอบการหมั้นระหว่างสมเด็จพระ
เจ้าริชาร์ดท่ี 2 แห่งอังกฤษกับแอนน์แห่งโบฮีเมีย ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1381 แต่ผู้อ่านกลับเข้าใจผิดว่าวลีนี้
หมายถึง “32 มีนาคม” หรือ 1 เมษายน ในต านานของชอเซอร์ ไก่ตัวผู้ท่ีหลงตัวเองถูกสุนัขจ้ิงจอกตบตา 

ในสมัยกลาง วันขึ้นปีใหม่เฉลิมฉลองกันในวันท่ี 25 มีนาคมในเมืองยุโรปส่วนมาก ในบางพื้นท่ีของฝรั่งเศส
เป็นวันหยุดนานหนึ่งสัปดาห์ท่ีส้ินสุดลงในวันท่ี 1 เมษายน นักเขียนจ านวนมากเสนอว่า วันเมษาหน้าโง่ถือ
ก าเนิดขึ้นเพราะผู้ท่ีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในวันท่ี 1 มกราคม ล้อคนท่ีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่วันอื่น การใช้
วันท่ี 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้นพบท่ัวไปในฝรั่งเศสเมื่อถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และวันนี้ได้รับมา
อย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1564 โดยกฤษฎีการูสิยอง (Edict of Roussillon) 

นอกจากนี้วันโกหกไม่จ าเป็นต้องจัดในวันท่ี 1 เมษายนเท่านั้น ในประเทศเม็กซิโก และสเปน จัดวันนี้ในวันท่ี 
28 ธันวาคม และเรียกมันว่าวัน Holy Innocents ในวันนี้ต้องระวังให้ดี เพราะมีธรรมเนียมท่ีว่าถ้ามีการ
ให้ยืมเงิน จะไม่ได้คืน ส่วนในประเทศเยอรมนี และนอร์เวย์ จัดวันโกหกสองครั้งคือ 1 เมษายน และ 30 
เมษายน 
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วันคริสต์มาส Christmas Day 

คริสต์มาส หมายถึง "พิธีมิสซาของพระคริสต์" หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (Feast of the 

Nativity) จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและ

วัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนท่ัวโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันท่ี 25 ธันวาคม วันดังกล่าวนั้น เป็น

พิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นส าคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และ

เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลาย

ประเทศท่ัวโลก และมีผู้ท่ีไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนส าคัญในคริสต์มาส

และฤดูวันหยุด 

คริสต์มาส (Christmas) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
การประสูติของพระเยซู นับเป็นวันหยุดทางศาสนา มีวัฒนธรรมของประชากรหลายพันล้านคนท่ัวโลกนิยม
จัดการเฉลิมฉลองในวันท่ี 25 ธันวาคม ซึ่งในวันดังกล่าวจะเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นส าคัญ 
วันคริสต์มาส เป็นวันปิดเทศการเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ 
(Christmastide) ท้ังส้ิน 12 วัน อีกท้ัง วันคริสต์มาสก็เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก รวมถึง
มีผู้ท่ีไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนก็หันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น 
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ก่อนถึงวันคริสต์มาส 

คริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) นับเป็นวันเริ่มแรกก่อนเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส หากดูจากฝ่ังตะวันตก
โดยท่ัวไปจะตรงกับวันท่ี 24 ธันวาคมของทุกปีตามแบบระบบปฏิทินสมัยใหม่ โดยคริสต์มาอีฟ มี
ความหมาย คือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซู 

ประวัติวันคริสต์มาส 

วันคริสต์มาส เป็นวันเฉลิมฉลองการมาประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของชาวคริสต์ท่ัวโลก 
นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันเฉลิมฉลองท่ีมีความส าคัญและมีความหมายมากท่ีสุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือ
ว่า พระเยซู มิได้เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาๆ ท่ีเกิดมาเหมือนกับเด็กท่ัวไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้สูงสุดและมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์จึงเป็น
เหตุการณ์พิเศษท่ีเหมือนกับการเกิดใดๆ และไม่มีใครเหมือน 

เมื่อครั้งประสูติพระเยซูเจ้า เวลานั้น จักรพรรดิออกัสตัสได้รับส่ังให้ราษฎรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ใน
อาณาจักรโรมันไปลงทะเบียนส ามะโนประชากร โยเซฟและมารีย์ท่ีมีครรภ์แก่จึงต้องเดินทางไปยังเมืองเบธ
เลเฮมอันเป็นเมืองท่ีกษัตริย์ดาวิดประสูติ เมื่อถึงก าหนดท่ีมารีย์จะคลอดบุตร เธอก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี 
เธอได้เอาผ้าพันกายพระกุมารจากนั้นก็วางไว้ในางหญ้า เนื่องจากตามโรงแรมไม่มีท่ีพัก ในคืนนั้น ฑตูสวรรค์
ของพระเจ้าได้ปรากฏแก่พวกเล้ียงแกะ คนเหล่านั้นตกใจกลัวมาก แต่ฑูตสวรรค์ก็ได้ปลอบไปป่า “อย่ากลัว
ไปเลย เพราะเราน าข่าวดีมาบอก คืนนี้เองในเมืองของกษัตริย์ดาวิดมีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ พระองค์นั้น
เป็นพระคริสต์พระเป็นเจ้า นี่จะเป็น หลักฐานให้พวกท่านแน่ใจ คือ พวกท่านจะพบพระกุมารมีผ้าพันกาย 
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นอนอยู่ในรางหญ้า” ทันใดนั้นก็มีฑูตสวรรค์อีกมากมายร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า “Gloria in Excelsis 
Deo ขอเทิด พระเกียรติพระเจ้าผู้สถิตย์ในสวรรค์ช้ันสูงสุด สันติสุขบนพิภพจงเป็นของผู้ท่ีพระองค์ทรงพอ
พระทัย” 

วันคริสต์มาส คือ วันท่ีฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า โดยนิยมเฉลิมฉลองกันในวันท่ี 25 
ธันวาคมของทุกปี ค าว่า คริสต์มาส เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณ
ว่า Christes Maessse แปลว่า การบูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เนื่องจากว่าการร่วมพิธีมิสซาเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญท่ีสุดของชาวคริสต์ท่ีถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาส ฉะนั้น ค าว่า คริสต์มาส จึงเป็นค าอวย
พรให้รับสันติสุขและความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ส่วนในภาษาไทยใช้อวยพระด้วย
ประโยคว่า สุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas ส าหรับวันท่ีพระเยซูประสูติจริงๆ นั้นยังไม่ทราบแน่
ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้คะเนเอาไว้ว่าราว 2 ปี ก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 4 

ศาสนาคริสต์ตะวันตกได้ก าหนดให้วันคริสต์มาสตรงกับวันท่ี 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์
ตะวันออกได้รับเอาวันดังกล่าวไปด้วย โดยมีทฤษฎีท่ีอธิบายว่า เหตุผลท่ีเลือกวันท่ี 25 ธันวาคม เป็นวัน
เฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้น เพราะเป็นระยะเวลา 9 เดือนพอดีภายหลังจากท่ีคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิม
ฉลองวันพระแม่รับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือตรงกับช่วงเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณ 
เพื่อยุติการเฉลิมฉลองในเทศกาลเหล่านั้น จึงแทนท่ีด้วยการเฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนิกชน 

ความส าคัญของวันคริสต์มาส 

วันคริสต์มาส เป็นวันท่ีมีความส าคัญวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ มิได้เป็นวันส าคัญฝ่ายร่างกาย หรือจัด
งานสังสรรค์รื่นเริงซึ่งเป็นแต่เพียงเปลือกนอกของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเท่านั้น แต่แก่นแท้ของวัน
คริสต์มาสอยู่ท่ีความรักของพระเจ้าท่ีมีต่อโลกมนุษย์ หมายถึง พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากเสียจนยอมส่งพระ
บุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ท่ีมีเนื้อหนังมังสา นามว่า เยซู นับว่าการท่ีพระเจ้าได้ถ่อม
องค์และเกียรติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ นั่นก็เพื่อช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการเป็นทาสของความช่ัวและบาป
ต่างๆ ฉะนั้นความส าคัญของวันคริสต์มาสจึงอยู่ท่ีการเฉลิมฉลองความรักท่ีพระเจ้ามีต่อโลกมนุษย์อย่างเป็น
จริงเป็นจัง และได้เห็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ท่ีมาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าส่ิงอื่นใดท้ังส้ิน 

การเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส 

วันคริสต์มาส เป็นเทศกาลหลักและวันหยุดราชการในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รวมถึงประเทศท่ี
ประชากรส่วนใหญ่มิใช่คริสต์ศาสนิกชนอีกด้วย ในบางประเทศท่ีไม่ได้เป็นคริสต์ ประเทศเหล่านี้ได้มีการรับ
เอาเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาระหว่างท่ีถูกปกครองเป็นอาณานิคม อย่าง ฮ่องกง ส่วนในประเทศอื่น
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ประชากรก็ค่อยๆ รับเอาการเฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มน้อย หรืออิทธิพลจากวัฒนธรรม
ต่างประเทศมาหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ก็กลายเป็นประเทศท่ีเทศกาลคริสต์มาสได้รับความนิยม 
ถึงแม้ว่าจะมีคริสต์ศาสนิกชนน้อย แต่ก็ได้รับเอาคริสต์มาสส่วนท่ีเป็นฆราวาสมาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 
การให้ของขวัญ การประดับตกแต่ง รวมถึงต้นคริสต์มาส นอกจากนั้นก็ยังมีประเทศท่ีไม่ได้ก าหนดให้วัน
คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการ อาทิ สาธารณะรัฐประชาชนจีน ยกเว้น ฮ่องกง และมาเก๊า ญี่ปุ่น อัลจีเรีย 
ไทย เนปาล อิหร่าน ตุรกี และเกาหลีเหนือ เป็นต้น การเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสอาจมีรูปแบบท่ี
แตกต่างกันท่ัวโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติได้อย่างชัดเจนมาก 

ในกลุ่มประเทศท่ีมีประเพณีแบบคริสต์มั่นคง การเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสก็ได้รับการ
ปรับปรุงจนกระท่ังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมในแต่ละถิ่น แต่ละภูมิภาค ส าหรับคริสต์ศาสนิกชน
แล้ว การเข้าร่วมศาสนพิธีถือเป็นส่วนส าคัญในการยอมรับเทศกาลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาส เทศกาล
อีสเตอร์ ก็เป็นช่วงท่ีมีผู้คนเข้าโบถส์มากท่ีสุดในแต่ละปี ส่วนในประเทศคาทอลิก ประชากรจะจัดการ
เดินขบวนทางศาสนา หรือขบวนแห่ก่อนคริสต์มาส และในประเทศอื่นๆ ก็ได้มีการจัดการเดินขบวนฆราวาส 
หรือขบวนแห่ท่ีน าเอาซานตาคลอส และบุคคลสัญลักษณ์ของเทศกาลอื่นๆ ท่ีมักจัดขึ้นบ่อยครั้งมาน าเสนอ 
อีกท้ังการรวมญาตและการแลกของขวัญก็ได้กลายมาเป็นลักษณะเด่นของเทศกาลอย่างกว้างขวาง ประเทศ
ส่วนใหญ่มีประเพณีการให้ของขวัญ ส่วนวันอื่นท่ีมกีารแลกของขวัญ ได้แก่ วันนักบุญนิโคลัส ตรงกับวันท่ี 6 
ธันวาคม และการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ตรงกับวันท่ี 6 มกราคม 
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ซานตาคลอส 

ตัวจริงของซานตาคลอส คือ นักบุญนิโคลัส เป็นบาทหลวงชาวตุรกีในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผู้ขึ้น
ช่ือเรื่องความใจดี โดยเฉพาะกับเด็กๆ ต่อมา ท่านเป็นรู้จักอย่างกว้างขวางท่ัวทั้งฮอลแลนด์ในช่ือ ซินเตอร์
คลาส ในช่วงราว ค.ศ. 1870 ชาวอเมริกันได้เรียกช่ือผิดเพี้ยนไปเป็น ซานตาคลอส ต้ังแรกจนถึง ค.ศ. 
1890 ภาพของซานตาคลอสเป็นชายร่างผอมสูงสวมชุดสีเขียว หรือน้ าตาลสลับแดง ต่อมา เจนนี ไนสตรอม 
ศิลปินชาวสวีเดน ได้เป็นผู้คิดค้นรูปลักษณ์ของซานตาครอสในแบบท่ีเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน โดยเธอวาดภาพ
ลงในบัตรอวยพระคริสต์มาส จากนั้นภาพนี้ก็ได้รับความนิยมไปท่ัวโลก เมื่อชาวสวีเดนอีกคนท่ีช่ือ แฮดดอน 
ซันด์บลอม น าภาพวาดของไนสตรอมสวมชุดขาว 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม th.wikipedia.org 
            

วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) 
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ประวัติความเป็นมาของวัน 'Thanksgiving' หรือ 'เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า' เป็นวันฉลองการ

เก็บเกี่ยวท่ีเดิมเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเมื่อส้ินฤดูเก็บเกี่ยว วันขอบคุณพระเจ้านี้ เดิมมาจาก

เทศกาลท่ีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา แต่ในปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าเป็นเพียงวันหยุดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาท่ี

ฉลองกันในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ในสหรัฐอเมริกา วันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบดี

ท่ีส่ีของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในขณะท่ีในประเทศแคนาดาจะตรงกับวันจันทร์ท่ีสองของเดือนตุลาคม  

           ประเพณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการอพยพของชาวยุโรปมาท่ีทวีปอเมริกาเหนือ ถึงแม้ว่าประเพณีนี้

เป็นประเพณีหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ท่ีฉลองกันโดยบุคคลในทวีปอเมริกาท้ังท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชน

และอื่นๆ แต่เป็นการฉลองท่ีมีท่ีมาท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ ฉะนั้น

เทศกาลนี้จึงไม่มีการฉลองกันในทวีปยุโรปหรือประเทศท่ีนับถือศาสนาคริสต์อื่นๆ 

           ในวันขอบคุณพระเจ้านี้ชาวอเมริกันจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารมื้อใหญ่
ด้วยกัน โดยอาหารท่ีนิยมรับประทานจนเป็นประเพณีคือไก่งวง และนอกจากนี้ในเมืองนิวยอร์กจะมขีบวน
พาเหรดท่ีมีช่ือเสียงจัดโดยห้างสรรพสินค้า เมซีส์ ในช่ือ เมซีส์เดย์พาเหรด (Macy's Day Parade) 
 
วัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้า เป็นวันท่ีคนอเมริกันร าลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ท่ีช่วยให้ผู้
อพยพมาต้ังรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้เมื่อเกือบส่ีร้อยปีมาแล้ว โดยจะฉลองกันในวันพฤหัสบดี
ท่ีส่ีของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
โดยแม่บ้านจะอบไก่งวง และมีเครื่องใส่ไส้ ซึ่งประกอบไปด้วย ขนมปังหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆ เห็ด ค่ึนช่ายฝรั่ง 
หอมใหญ่ และเครื่องเทศ นอกจากนั้นก็มีมันเทศอบ และซ้อสแครนเบรี่ ส่วนของหวานก็มักจะได้แก ่พาย
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ฟักทองหรือพายแอปเป้ิล บางบ้านท่ีไม่ชอบไก่งวงก็อาจอบขาหมูแฮมแทน ส่วนคนไทยบางบ้านในอเมริกา 
ก็อาจร่วมฉลองด้วยการท าข้าวมันไก่งวง ข้าวหมกไก่งวง ต้มย าไก่งวง หรือแกงเขียวหวานไกง่วง 
คุณ Stephanie Stasik ซึ่งโตขึ้นมาในมลรัฐเวอร์จิเนีย ชานกรุงวอชิงตันบอกว่า เมื่อเล็กๆ คุณแม่ท ากับข้าว
วัน Thanksgiving หลายอย่าง เช่น มันเทศบด โดยมีขนมหวานน้ าตาลฟูโรยหน้า ซึ่งคุณ Stephanie เองไม่
เช่ือว่าพวก pilgrims นิกายศาสนาบริสุทธิ์มีรับประทาน นอกจากนั้นก็จะมีข้าวโพด แครนเบรี่ พายแอปเป้ิล
เป็นของหวาน นอกเหนือไปจากไก่งวง เครื่องใส่ไส้ มันฝรั่ง และอาจจะมีข้าวด้วย 

ว่ากันว่าไก่งวง มีสาร tryptophan ซึ่งท าให้ง่วงนอนจัด บางบ้านพอรับประทานไก่งวงเสร็จแล้ว ก็มักจะ
พักผ่อนดูฟุตบอลหรืองีบกัน 

 
Thanksgiving dinner 

ประวัติของวันขอบคุณพระเจ้านั้น เริ่มต้นขึ้นมาจากต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 17 หรือเมื่อเกือบ 400 ปี
มาแล้วคณะนักจาริกแสวงบุญที่เรียกกันว่า พวก pilgrims นิกายศาสนาบริสุทธิ์ หรือ Puritanism ออก
เดินทางจากอังกฤษ โดยเรือ Mayflower มาต้ังถิ่นฐานในบริเวณท่ีปัจจุบันเป็นเมือง Plymouth  
มลรัฐ Massachusetts 

ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วงปีรุ่งขึ้น คศ. 1621 หรือ พศ. 2164 หลังจากท่ีรอดชีวิตจากความอดอยาก 
โรคภัยไข้เจ็บและอากาศหนาวเย็นในดินแดนใหม่มาได้ครบ 1 ปี หลังเก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว พวกพิลกริมส์เลย
จัดให้มีงานเล้ียงฉลองขอบคุณพระเจ้า โดยได้เชิญชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองมาร่วมด้วย เนื่องจากว่าชาว
อินเดียนแดงเป็นผู้สอนพวกพิลกริมส์ ให้เพาะปลูกข้าวโพดและพืชผลพื้นเมืองอื่นๆ ไว้เป็นอาหารประทัง
ชีวิต งานเล้ียงครั้งนั้น ประกอบไปด้วย ไกง่วงป่า เป็ด ห่าน ปลาค้อดและกวาง ไก่งวงจึงกลายมาเป็นอาหาร
สัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้ามาจนทุกวันนี้ 
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แต่ในช้ันแรกนั้น วันขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เป็นวันหยุดท่ีมีการฉลองกันท่ัวประเทศ จนกระท่ังนาง 
Sarah Josepha Hale บรรณาธิการนิตยสารสตรี Godey's Lady's Book รณรงค์ต่อรัฐสภาสหรัฐ 
ในปี คศ. 1863 หรือ พศ. 2406 ประธานาธิบดีลินคอล์นเลยประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดท่ัว
ประเทศ สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ โดยหน่วยงานรัฐบาลจะปิดท าการท้ังในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ท่ีส่ีของ
เดือนพฤศจิกายน และกว่าจะไปเปิดท าการกันอีกครั้งก็ในวันจันทร์ถัดมา 

สมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามมลรัฐต่างๆ ก็มักพยายามเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน
กัน ท าให้ช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี้ มีคนเดินทางกันแน่นขนัดท่ีสุดในรอบปี 
(ชนิดา อังคณารักษ์ วีโอเอไทย รายงาน)  
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ต านานตะเกียงฟักทอง 
          ต านานตะเกียงฟักทองหรือ ประเพณีแจ็ค โอ แลนเทริน (Jack-O-Lanterns) ต านานพื้นบ้านของ
ชาวไอริช ได้เล่าไว้ว่า มีผู้ชายช่ือว่า แจ็ค โอ แลนเทิร์น ซึ่งขึ้นช่ือในเรื่องด่ืมเหล้าเมายาและมีกลลวงมากมาย 
เคยหลอกให้ซาตานปีนขึ้นไปบนต้นไม้ หลังจากนั้นแจ็คก็จะจัดการแกะสลักรูปไม้กางเขนลงไปบนล าต้นของ
ต้นไม้นั้น ซึง่ท าให้ซาตานลงจากต้นไม้ไม่ได้ แล้วแจ็คก็ได้ท าการต่อรองกับซาตานว่าถ้าซาตานจะไม่จับตัว
เขาไปเขาสัญญาว่าจะปล่อยซาตานลงจากต้นไม้นัน้ 
          หลังจากแจ็ค โอ แลนเทริน ได้ตายไปแล้ว เขาปฏิเสธที่จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เพราะเขามีความคิด
ไปในทางของความช่ัวร้าย แต่เขาก็ยังปฏิเสธที่จะไปอยู่ท่ีนรกเพราะเขาได้ท าข้อตกลงกับซาตานไว้ดั้งนั้น
ซาตานได้ให้ถ่านไฟแก่เขาหนึ่งก้อนแทน เพื่อท่ีจะให้เขาใช้น าทางไปในทางท่ีมืดและหนาวเย็น ถ่านไฟก้อน
นั้นได้ถูกใส่ไว้ข้างในของผักกาดท่ีกลวงแล้วเพื่อท่ีจะให้มันจุดอยู่ได้นาน 
          คนอังกฤษใช้ผักกาดกลวงนี้ตามแบบอย่างด้ังเดิมของ แจ็ค โอ แลนเทรินแต่เมื่อมีการโยกย้ายไปสู่
อเมริกาพวกเขาพบว่าฟักทองนั้นสามารถหาได้ง่ายกว่าผักกาด ดังนั้นรูปแบบแจ็ค โอ แลนเทรินในอเมริกา
จะอยู่ในรูปของฟักทองกลวงและใส่ถ่านไฟไว้ข้างใน 
          ในทุกๆวันนี้มีโบสถ์เป็นจ านวนมากท่ีได้มีการจัดงานปาร์ต้ีวันฮาโลวีน รวมถึงสถานบันเทิงต่างๆ อีก
หลายแห่งยังไงก็อย่าลืม 
HALLOWEEN  "วันฮาโลวีน" สัญลักษณ์ของงานนี้ คือ  "ลูกฟักทอง" ท่ีคว้านเนื้อข้างในออกเจาะท าตา 
จมูก และปากท่ีแสยะยิ้ม นิยมน ามาประดับประดากันในงานปาร์ต้ี หรือในช่วงเทศกาลนี้ พอตกค่ าก็จะจุด
เทียนใส่ไว้ข้างใน ซึ่งดูสวยงามมากกว่าความน่ากลัว 
 
เร่ืองราวของฟักทองกับวันฮาโลวีน 

มีเรื่องราวเล่ากันมาจากนิทานปรัมปราของชาวไอริชท่ีเล่าถึง แจ๊คจอมตืด ซึ่งเป็นนักเล่นกลจอมขี้
เมา ในวันฮาโลวีนเป็นวันท่ีเขาหมดอายุไข  ซาตาน จึงเดินทางมารับวิญญาณของแจ๊ค ขณะนั้นแจ๊คก าลังด่ืม
เหล้าอยู่ จึงขอซาตานว่าด่ืมเสร็จแล้วจะไปลงนรกกับซาตาน เมื่อด่ืมเสร็จแจ๊คออกอุบายท้าซาตานว่าถ้ามี
อิทธิฤทธิ์จริงให้แปลงร่างเป็น เหรียญให้ตนดูซาตานท าตามค าท้าของแจ๊ค เมื่อแปลงร่างเป็นเหรียญ แจ๊คจึง
รีบเก็บเหรียญใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วเอาไม้กางเขนใส่กระเป๋าทับไว้ทันที เพื่อไม่ให้ซาตานกลับมาเป็นร่างเดิม 
ต่อมาแจ๊คได้ยื่นข้อเสนอกับซาตานว่า หากอยากกลับร่างเดิมจะต้องสัญญาว่า ซาตานจะไม่มายุ่งกับเขาเป็น
เวลา 1 ปี ซาตานตอบตกลง เมื่อ 1 ปี ผ่านไป ซาตานกลับมาหาแจ๊คอีก ครั้งนี้แจ๊คก็ออกอุบายหลอกซาตาน
อีก บอกให้ปีนต้นไม้ไปเก็บผลไม้ให้ตน เมื่อซาตานปีนขึ้นต้นไม้ แจ๊คจัดการแกะเปลือกไม้เป็นรูปไม้กางเขน 
ท าให้ซาตานไม่สามารถปีนลงมาได้ จากนั้นแจ๊คยื่นเงื่อนไขว่า ถ้าซาตานอยากลงจากต้นไม้จะต้องสัญญาว่า
ภายใน 10 ปี จะไม่มาเอาวิญญาณของเขา ซาตานไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมตกลง 

https://guru.sanook.com/4405/
https://guru.sanook.com/9096/
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กระท่ังหลายปีต่อมา แจ๊คส้ินชีวิตลง เทวดาไม่ยอมให้แจ๊คขึ้นสวรรค์ เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ ท าแต่ส่ิงไม่ดี 
ในขณะเดียวกันนรกก็ไม่ต้องการ เพราะหลอกซาตานไว้ถึงสองครั้ง ซาตานบอกให้แจ๊คออกไปเป็นผีเร่ร่อน
ในความมืดเพียงล าพัง และโยนถ่านท่ียังไม่มอดให้แจ๊คหนึ่งก้อนเพื่อส่องทาง แจ๊คพยายามรักษาให้ถ่านอยู่
ได้นานท่ีสุด โดยการน า หัวผักกาด ท่ีแกะเอาเนื้อในออกและใส่ก้อนถ่านเข้าไป แล้วผีแจ๊คก็เร่ร่อน ล่องลอย
ไปตามท่ีต่าง ๆ พร้อมกับตะเกียงหัวผักกาด 

ต่อมาชาวยุโรปย้ายถ่ินฐานไปอยู่อเมริกา ได้น าธรรมเนียมนี้มาปฏิบัติด้วย แต่ใช้เป็น ลูกฟักทอง 
แทน เพราะฟักทองเป็นผลไม้ประจ าท้องถิ่นที่หาง่าย ผลใหญ่ เหมาะท่ีจะน ามาแกะสลัก อีกท้ังมีสีสัน
สวยงามกว่าของเดิม มีความเช่ือว่าแกะสลักให้ดูน่ากลัวแล้วน าไปแขวนหรือวางไว้ที่หน้าต่างหรือประตู จะ
สามารถปัดเป่าส่ิงช่ัวร้ายตลอดท้ังปี แจ๊คจอมตืด ก็คือท่ีมาของฟักทองในวันฮาโลวีน 

 
วันอีสเตอร์คืออะไร Easter Day วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพ 

วัน Easter ตรงกับวันอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ส าหรับเทศกาลของคริสต์ศาสนา            

เป็นการเฉลิมฉลองของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นวันท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในปฏิทินของชาวคริสต์ เนื่องในโอกาสท่ีพระ

เยซูคริสต์เสด็จคืนชีวิต หลังจากทรงถูกทรมานและสวรรคตบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ และเสด็จจาก

หลุมฝังศพคืนสู่สวรรค์ โดยมีความเช่ือว่า ในคืนวันก่อนอีสเตอร์ จะมี Ester Bunny มาเย่ียมเด็กๆ และวาง

ตะกร้าท่ีบรรจุลูกกวาดรูปไข่ ช็อกโกแลตรูปกระต่าย และลูกเจ๊ียบไว้ให้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ได้ดัดแปลง

กลายเป็นประเพณีว่า  ให้เด็กตามล่าหาไข่อีสเตอร์กัน ซึ่งภายในไข่จะมีขนม นม เนย บรรจุไว้ให้เด็กๆ 

ค้นหากันอย่างสนุกสนาน  

วันอีสเตอร์ Easter หรือ Pascha ในภาษากรีกและลาติน เป็นวันส าคัญท่ีสุดวันหนึ่งของศาสนาคริตส์ เพื่อ
ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู 2 วันหลังจากส้ินพระชนม์บนไมก้างเขน ในปี 2017 นี้ วันอีสเตอร์ตรง
กับ วันอาทิตย์ ท่ี 16 เมษายน ในนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ วันอีสเตอร์จะตรงกัน ส่วนนิกาย
ออร์ธอดอกซ์นัน้บางปีก็จะไม่ตรงกนั 

 

ประวัติ วันอีสเตอร์ 

ตามท่ีได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูได้เสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับอัครสาวก เพื่อ
ประกอบพิธี Passover ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว เพื่อร าลึกถึงชาวฮิบรูท่ีได้รับอิสรภาพและถูก
ปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปต์ ในการรับประทานอาหารค่ าในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ได้ทรง
ประทานพิธีมหาสนิท หลังอาหารค่ าคืนนั้น พระองค์และอัครสาวกก็ถูกอายัดตัวแล้วน าไปเฆี่ยนตีอย่าง
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ทรมาณ วันศุกร์ถัดมา (Good Friday) พระองค์ก็ถูกน าไปตรึงบนไม้กางเขนจนส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน 
จากนั้นก็ถูกน าบรรจุอยู่ในอุโมงค์ แล้วพระองค์ก็ทรงฟื้นพระชนม์ข้ึนมาในวนัอาทิตย์ ท่ีเรียกกันในปัจจุบันว่า 
Easter Sunday 

เทศกาลอีสเตอร์ในภาษาฮิบรูเรียกว่า Pessa’h หรือ Pascha ชาวยิวเป็นชนกลุ่มแรกๆ ท่ีเริ่มเฉลิม
ฉลองการฟื้นคืนพระชนมน์ี้ ซึ่งเป็นท่ีสองถัดจากวัน Passover เพื่อร าลึกถึงอพยพออกจากอียิปต์ในครั้งนั้น 
ชาวยิวจะถือศีลอดไม่รับประทานเนื้อสัตว์รวมทั้งขนมปังท่ีหมักด้วยยีสต์ 

เดิมทีวันอีสเตอร์จะฉลองกันในวันท่ีสอง ถัดจากวันปัสกา แต่เนื่องจากว่าวันอีสเตอร์ควรจะตรงกับ
วันอาทิตย์ เพราะถ้าตรงกับวันอื่นก็ดูจะแปลกๆอยู่ ดังนั้นในปี ค.ศ. 325 จักรพรรดิคอนสแตนตินของ
อาณาจักรโรมัน ก็ทรงประกาศว่า วันอีสเตอร์ต้องตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันท่ีพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมา โดย
ให้ตรงกับวันอาทิตย์แรกหลังจากพระจัทร์เต็มดวงในฤดูใบไม้ผลิ หรือ Equinox Day ซึ่งเป็นวันท่ีเวลา
กลางวัน และกลางคืน เท่ากันพอดิบพอดี ดังนั้นจะตรงกับวันอาทิตย์ไหนกไ็ด้ ระหว่างวนัท่ี 22 มีนาคม-25 
เมษายน  

ค าว่า Easter อาจจะมาจากค าว่า Eastra เอสตรา ซึ่งเป็นช่ือของเทพีแห่งฤดูใบไม้ผลิและความ
อุดมสมบูรณ์ ของชาวเพเกน ท่ีอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีบยุโรป ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเกิดขึ้นมาแล้วมี
การแผ่ขยายกว้างออกไปท่ัวยุโรป จนท าให้เกิดการผสมผสานกันท้ังลัทธิความเช่ือและศาสนา 

สัญลักษณ์ต่างๆ ในเทศกาลอีสเตอร์ 

เทียนปัสกา (Paschal Candle) เทียนสีขาวขนาดใหญ่  

ชาวคริสต์จะเริ่มฉลองเทศกาล ด้วยการจุดเทียนปัสกา  

เพื่อร าลึกถึงการฟื้นคืนชีพแสงสว่างท่ีออกมาจากอุโมงค์ท่ีมืดมิด  

ระฆัง มักจะเป็นสีบรอนซ์หรือช็อคโกแลต ท่ีบรรเลง  
บทเพลงของกลอเรีย ต้ังแต่การสวดมนต์ในวันพฤหัสบดีแล้ว
เงียบลงไปจนถึงวันเสาร์ เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระ
เยซูท่ีถูกตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ และระฆังจะบรรเลงอีก
ครั้งในวันอาทิตย์ 

กระต่าย คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์  
และเปรียบเสมือนผู้ส่งสารของอีสเตอร์  
กระต่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์นับต้ังแต่ศตวรรษท่ี 18 
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ดอกไม้อีสเตอร์ คือดอกลิตเต้ิลเดซี่ (Little Daisy) ท่ีเบ่งบาน
ประกาศการกลับมาของฤดูใบไม้ผลิ แม้บางพื้นท่ีดอกไม้นี้จะออกดอก
เกือบท้ังปี แต่เดือนท่ีมีการเบ่งบานมาท่ีสุดคือช่วงเดือนมีนาคม – 
ตุลาคม นอกจากนี้ยังมี ดอกลิลล่ีสีขาว ท่ีมีเช่ือมโยงกับเทศกาลอีสเตอร์
เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ 

 

ไข่อีสเตอร์ (Easter Egg) สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์  

ชีวิต และการเกิดใหม่ ไข่มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์มา 

ต้ังแต่สมัยโบราณ ในช่วงเวลาถือศีลอดของชาวยิว  

จะห้ามกินไข่ หลังจากแม่ไก่ออกไข่ ไข่เหล่านั้นจะถูกเก็บไว้  

จนกว่าถึงวันอีสเตอร์ หลังการให้ศีลให้พรแล้ว  

ไข่ท่ีทาสีจนสวยงามจะถูกน ามามอบให้กับเด็กๆ ตามต านานแล้ว  

สัญลักษณ์ท่ีนิยมกันมากในประเทศฝรั่งเศสและเบลเย่ียมคือระฆังสีทอง ส่วนกระต่ายอีสเตอร์เป็นท่ีนิยมใน
ประเทศเยอรมณีและสหรัฐอเมริกา แต่ไข่อีสเตอร์นั้นนิยมกนัในหลายประเทศ ไข่อีสเตอร์ท่ีเราเห็นกัน
อาจจะมีท้ังไข่จริงๆท่ีสุกแล้ว หรือเปลือกไข่ ท่ีนิยมกันมากก็คือไข่ท่ีท ามาจากพอร์ซเลน, แก้ว, ไม้ หรือแม้แต่
ท ามาจากเงิน หรือทองค าแท้ๆ 

นอกจากนี้แล้วยังมีการละเล่น การแข่งขันเก็บไข่อีสเตอร์ ในครอบครัวพ่อแม่จะเอาไข่อีสเตอร์ไป
ซ่อนไว้ในสวน แล้วให้เด็กออกไปเก็บไข่อีสเตอร์มาใส่ในตระกร้า ในอเมริกามีประเพณีการกล้ิงไข่อีสเตอร์ 
(Egg Rolling) และในปี ค.ศ. 1876 ประธานาธิบดี รัทเธอร์ฟอร์ด บี. เฮส ได้เปิดสนามหญ้าของท าเนียบ
ขาว ให้เด็กๆได้เข้ามาละเล่นกล้ิงไข่กัน จนท าให้เกิดประเพณี The White House Easter Egg ท่ีปฏิบัติกัน
เป็นประจ าทุกปี 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศ 

ตัวชี้วัด ป.6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล / วันส าคัญ/ งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

 

1.  Clara made a card like this:  

 

 

 

 

 

 

When should Clara give her aunt the card? 

 1. The last day in October 

  2. The fourteenth of February  

3. The twenty-fifth of December 

  4. The fourth Thursday in November  

2. On Songkran day, most Thai people go to their hometown to visit their parents. On 

which holiday do British people do the same? 

  1. Easter     2. Halloween 

  3. Christmas     4. Valentine’s Day 

3. On October 31, children celebrate Halloween. What do they usually do? 

 1. They splash water on each other. 

 2. They send handmade cards to their fathers. 

 3. They give jasmine flowers to their mothers. 

 4. They dress like ghosts. 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 207 

 

4. Angie and Joe are decorating a pine tree with candy canes, lights, and glittering balls. 

Which festival are they celebrating? 

 1. Easter    2. Christmas 

 3. Thanksgiving    4. Valentine’s day 

 

5. Daisy and Megan are making pumpkins like ghosts. They are celebrating the festival. 

What festival is it? 

 

 

 

1. Easter     2. Christmas 
3. Halloween     4. Thanksgiving 
 

6. What can you see on the New Year’s Eve? 

 

 1.  2.  

 

 3.  4.  
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7. Your friend gave you this card. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Which party are you invited to? 

1. Easter    2. Christmas  
3.New Year    4. Halloween 

 
8. What do Americans say to their family on February 14? 

1. Trick or Treat!    2. Merry Christmas! 
3. Happy Thanksgiving!   4. Happy Valentine's Day! 

9. Read the poem. 
-  
 
 
 

 

 

On which holiday do children in some countries do this? 
1. Easter  2. Christmas    3. Thanksgiving    4. Valentine ’s Day 
 
 

We have hung our stockings up, 

Beside the open grate. 

And now there’s nothing more to do, 

Except to wait. 
 

you're invited 
      dress up and join us for a 
spooky night of trick or threat 
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10. Angie and Joe are decorating a pine tree with candy canes, lights, and glittering balls. 

Which festival are they celebrating? 

1. Easter      2. Christmas 
3. Thanks giving     4. Valentine's day 

 
11. What are you going to do on Halloween day? 

1. Offer food to the monks. 
2. Wear masks and dress like a ghost. 
3. Decorate the tree and give presents. 
4. Give some flowers and card to mother. 

12. What do you say to your friends on 25th December? 
1. Trick or treat!    2. Get well soon! 
3. Merry Christmas!    4. Happy New Year! 

13.    A: What do people do on Christmas day? 
 B:____________________. 
 

1. They play trick or treat at night.  
2. They hang socks on the wall.  
3. They give roses to the others.  

4. They write sweet poems. 
14. What do you usually give to your friends on Christmas? 

1. Gifts       2. Jasmines 
          3. Pumpkins      4. Chocolate 
 
 15. What is the flower of Valentine’s Day? 
 

1.roses     2.tulips  
3.lotuses    4.jasmines 
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16. Today is August 12th.  It is _______________ . 
 

1. Valentine’s Day  
2. Mother’s Day  
3. Father’s Day  

4. Children’s Day 
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เฉลยข้อสอบ 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศ 

ตัวชี้วัด ป.6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล / วันส าคัญ/ งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

 

1. เฉลย ข้อ 2. The fourteenth of February  

เหตุผล จากภาพเป็นการ์ดรูปหัวใจซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์  โจทย์ข้อนี้บอกว่าคลาร่าท า

การ์ดดังภาพ ค าถามถามว่า คลาร่าควรจะให้การ์ดนี้กับป้าของหล่อนตอนไหน ซึ่งค าตอบก็คือ ข้อ 2  

ตัวเลือกท่ี 1. วันสุดท้ายของเดือนตุลาคม (วันฮาโลวีน)  

  2. วันท่ี 14 เดือนกุมภาพันธ์ (วันวาเลนไทน์)  

  3. วันท่ี 25 เดือนธันวาคม (วันคริสต์มาส)  

  4. วันพฤหัสท่ี 4 ของเดือนพฤศจิกายน (วันขอบคุณพระเจ้า) 

 

2. เฉลย ข้อ 3. Christmas  

เหตุผล เนื่องจากโจทย์ข้อนี้บอกว่าในวันสงกรานต์คนไทยส่วนใหญ่จะกลับบ้านเกิดเพื่อไปเยี่ยมพ่อ

แม่ของพวก เขาค าถามถามว่าวันหยุดใดของชาวอังกฤษ (British) ท าเหมือนกัน(คือกลับมาเย่ียมบ้าน) ซึ่ง

เทศกาลท่ีชาวอังกฤษจะกลับบ้านเพื่อมาหาครอบครัว คือ วันคริสต์มาส  

ค าตอบคือ ข้อ 3 Christmas  

ตัวเลือกท่ี 1. วันอีสเตอร์  

  2. วันฮาโลวีน  

  3. วันคริสต์มาส  

  4. วันวาเลนไทน์ ลักษณะเฉพาะของ 

 

3. เฉลย ข้อ 4. They dress like ghosts  

เพราะวันฮาโลวีนมีความเช่ือเรื่องผีจะสิงสู่ร่างมนุษย์ ทุกคนจึงแต่งกายเป็นผี แม่มด สัตว์ประหลาด

เพื่อไม่ให้วิญญาณมาสิงร่างตนเอง ส าหรับเทศกาลฮาโลวีน คือ การประดับประดาไฟและการแกะสลัก
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ฟักทองเป็นโคมไฟ เจาะท าตา จมูก และปากท่ีแสยะยิ้มเรียกว่า แจ็ก– โอ – แลนเทิร์น (jack – o –

lantern) 

จำกโจทย์: On October 31, Children celebrate Halloween. What do they 

usually do? วันท่ี 31 ตุลาคม เด็ก ๆ เฉลิมฉลองวันฮาโลวีน ปกติพวกเขาท าอะไร 

  ข้อ 1. ผิด เพราะ They splash water on each other. (พวกเขาสาดน้ ากันและกัน) 

 ข้อ 2. ผิด เพราะ They send handmade cards to their fathers. (พวกเขาส่งบัตร

อวยพรท่ีท าด้วยมือให้พ่อของพวกเขา) 

ข้อ 4. ผิด เพราะ They give jasmine flowers to their mothers (พวกเขาให้ดอกมะลิ

กับแม่ของพวกเขา 

 

4.  เฉลย ข้อ 2.  Christmas คริสต์มาส วันท่ี 25 ธันวาคม เป็นวันเกิดของศาสดาของศาสนาคริสต์  

คือ พระเยซู ในวันท่ีประชาชนจะประดับตกแต่งต้นสน (pine tree) ลูกกวาดรูปไม้เท้า (Candy canes) ไฟ

ประดับ (lights) 

จำกโจทย์ Angie and Joe are decorating a pine tree with candy canes, lights,  

and glittering balls. Which festival are they celebrating? Angie และ Joe ก าลังตกแต่งต้นสนด้วย

ลูกกวาดรูปไม้เท้า ไฟประดับและลูกบอลแวววาว พวกเขาก าลังเฉลิมฉลองเทศกาลอะไร 

  ข้อ 1. ผิดเพราะ Easter วันอีสเตอร์ คือ วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพจัดเกมสนุก ๆ ให้

แต่ละครอบครัวหาไข่อีสเตอร์ท่ีซ่อนเอาไว้ในพุ่มหญ้าหรือกอหญ้า  

  ข้อ 3. ผิด เพราะ Thaksgiving วันขอบคุณพระเจ้า ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 4 ของเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี แต่ละครอบครัวจะมีการรับประทานอาหารมื้อพิเศษรวมกัน โดยมีอาหารท่ีนิยม

รับประทานจนเป็นเหมือนสัญลักษณ์คือไก่งวง 

  ข้อ 4. ผิด เพราะ Valentine’s day วันวาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรัก นิยมมอบช๊อคโก

แล็คและดอกกุหลาบให้กับคนท่ีรัก 
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5. เฉลย ข้อ 3. Halloween (วันปล่อยผี) 

จำกโจทย์: Daisy and Megan are making pumpkins like ghosts. They are  
celebrating the festival. Daisy และ Megan ก าลังท าฟักทองคล้ายผี พวกเขาก าลังฉลองเทศกาล 
What festival is it? มันคือเทศกาลอะไร 

  1. Easter (วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพ) 
  2. Christmas (วันคริสต์มาส) 
  4. Thanksgiving (วันขอบคุณพระเจ้า) 

6.  เฉลย ข้อ 4. ภาพจุดพลุ 

จำกโจทย์ : What can you see on the New Year’s Eve? (คุณสามารถเห็นอะไรในวัน 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มี keyword ค าว่า New Year’s Eve ซึ่งหมายถึง คืนก่อนถึงวันปีใหม่ หมายถึง 

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

  1. ภาพประเพณีวิ่งควาย 
  2. ภาพประเพณีแข่งว่าว 
  3. ภาพประเพณีบุญบั้งไฟ 

 7.  เฉลย ข้อ 4. Halloween (วันปล่อยผี) 
จำกโจทย์: Which party are you invited to? 

เพื่อนส่งบัตรเชิญมาให้คุณ คุณคิดว่าเขาเชิญคุณไปร่วมงานอะไร What festival is it? มันคือเทศกาลอะไร 
  1. Easter (วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพ) 
  2. Christmas (วันคริสต์มาส) 
  4. Thanksgiving (วันขอบคุณพระเจ้า) 

8. เฉลย ข้อ 2. The fourteenth of February  

เหตุผล เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ โจทย์ถามว่า ชาวอเมริกันจะกล่าว

ทักทายกันอย่างไรในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์  ซึ่งค าตอบก็คือ ข้อ 4 

ตัวเลือกท่ี 1. วันสุดท้ายของเดือนตุลาคม (วันฮาโลวีน)  

  2. วันท่ี 25 เดือนธันวาคม (วันคริสต์มาส) 

  3. วันพฤหัสท่ี 4 ของเดือนพฤศจิกายน (วันขอบคุณพระเจ้า) 

  4. วันท่ี 14 เดือนกุมภาพันธ์ (วันวาเลนไทน์) 
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 9.  เฉลย ข้อ 2.  Christmas คริสต์มาส วันท่ี 25 ธันวาคม เป็นวันเกิดของศาสดาของศาสนาคริสต์ คือ 
พระเยซู ในวันท่ีประชาชนจะประดับตกแต่งต้นสน (pine tree) ลูกกวาดรูปไม้เท้า (Candy canes) ไฟ
ประดับ (lights) 

จำกโจทย์  We have hung our stockings up, 

                    เรามีกาตระเตรียมความร่ืนรมย์พร้อมกักตุนอาหาร 

Beside the open grate. 

ในยามที่คุณเปิดประตูบ้านเข้ามา 

And now there’s nothing more to do, 

และขณะนี้ที่ไม่มีอะไรต้องท า 

Except to wait. 

เพียงแค่รอเวลาเฉลิมฉลอง 

  พวกเขาก าลังเฉลิมฉลองเทศกาลอะไร 

  ข้อ 1. ผิดเพราะ Easter วันอีสเตอร์ คือ วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพจัดเกมสนุก ๆ ให้

แต่ละครอบครัวหาไข่อีสเตอร์ท่ีซ่อนเอาไว้ในพุ่มหญ้าหรือกอหญ้า  

  ข้อ 3. ผิด เพราะ Thaksgivingวั นขอบคุณพระเจ้า ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 4 ของเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี แต่ละครอบครัวจะมีการรับประทานอาหารมื้อพิเศษรวมกัน โดยมีอาหารท่ีนิยม

รับประทานจนเป็นเหมือนสัญลักษณ์คือไก่งวง 

  ข้อ 4. ผิด เพราะ Valentine’s day วันวาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรัก นิยมมอบช๊อคโก

แล็คและดอกกุหลาบให้กับคนท่ีรัก 

 

10.  เฉลย ข้อ 2.  Christmas คริสต์มาส วันท่ี 25 ธันวาคม เป็นวันเกิดของศาสดาของศาสนาคริสต์ คือ 
พระเยซู ในวันท่ีประชาชนจะประดับตกแต่งต้นสน (pine tree) ลูกกวาดรูปไม้เท้า (Candy canes) ไฟ
ประดับ (lights) 

จำกโจทย ์ แองจี้และโจ ก ำลังตกแต่งต้นไม้ ด้วยลูกกวำด โคมไฟแสงสี ลูกบอลหลำกสี พวก

เขำก ำลังรอเทศกำลอะไร 

    ข้อ 1. ผิดเพราะ Easter วันอีสเตอร์ คือ วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพจัดเกมสนุก ๆ ให้

แต่ละครอบครัวหาไข่อีสเตอร์ท่ีซ่อนเอาไว้ในพุ่มหญ้าหรือกอหญ้า  

ข้อ 3.  ผิด เพราะ Thaksgiving วันขอบคุณพระเจ้า ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 4 ของเดือน 
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พฤศจิกายนของทุกปี แต่ละครอบครัวจะมีการรับประทานอาหารมื้อพิเศษรวมกัน โดยมีอาหารท่ีนิยม

รับประทานจนเป็นเหมือนสัญลักษณ์คือไก่งวง 

ข้อ 4. ผิด เพราะ Valentine’s day วันวาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรัก นิยมมอบช๊อคโก 

แล็ต และดอกกุหลาบให้กับคนท่ีรัก 

 

11. เฉลย ข้อ 2.  เพราะการฉลองวันฮาโลวีน นิยมจัดกันในสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ อังกฤษ และแคนาดา 

รวมถึงอีกหลายประเทศฝ่ังยุโรป โดยจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน จะมีการตกแต่งบ้านด้วยฟักทองและหุ่น

ฟาง ส่วนเด็กๆ ก็รอคอยท่ีจะได้แต่งตัวเป็นผีแล้วก็พากันไปเคาะประตูบ้านเพื่อเล่น Trick or Treat 

Trick or Treat คือกิจกรรมยามดึกท่ีเด็กๆจะแต่งตัวเป็นผีแบบต่างๆ ท้ังตลก น่ารัก หรือน่ากลัวเลยก็มีค่ะ 
จากนั้นก็รวมตัวกันไปเคาะประตูบ้านเพื่อถามว่า Trick or Treat? ถ้าเจ้าของบ้านตอบว่า Treat นั่นก็คือ
ยอมแพ้ แล้วก็ต้องเล้ียงหรือให้ขนมหรือลูกกวาดกับเด็กๆ (ซึ่งแต่ละบ้านก็จะเตรียมไว้อยู่แล้วค่ะ) หรือถ้า
ตอบว่า Trick ก็ คือยอมให้เด็กๆ หลอก ซึ่งอาจจะเป็นการแกล้งกันเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็ต้องยอม Treat 
แล้วก็ให้ลูกกวาดกับเด็กๆ ไปในท่ีสุดค่ะ 
12. เฉลย ข้อ 3.  Christmas คริสต์มาส วันท่ี 25 ธันวาคม เป็นวันเกิดของศาสดาของศาสนาคริสต์ คือ 

พระเยซู ในวันท่ีประชาชนจะประดับตกแต่งต้นสน (pine tree) ลูกกวาดรูปไม้เท้า (Candy canes) ไฟ

ประดับ (lights) 

จำกโจทย ์  จะพูดกับเพื่อนอย่ำงไรเม่ือถึงวันที่ 25 ธันวำคม   

ข้อ 1. ผิด เพราะ เพราะการฉลองวันฮาโลวีน นิยมจัดกันในสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์  
อังกฤษ และแคนาดา รวมถึงอีกหลายประเทศฝ่ังยุโรป โดยจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน จะมีการตกแต่งบ้าน
ด้วยฟักทองและหุ่นฟาง ส่วนเด็กๆ ก็รอคอยท่ีจะได้แต่งตัวเป็นผีแล้วก็พากันไปเคาะประตูบ้านเพื่อเล่น 
Trick or Treat  

Trick or Treat คือกิจกรรมยามดึกท่ีเด็กๆจะแต่งตัวเป็นผีแบบต่างๆ ท้ังตลก น่ารัก หรือน่ากลัว
เลยก็มีค่ะ จากนั้นก็รวมตัวกันไปเคาะประตูบ้านเพื่อถามว่า Trick or Treat? ถ้าเจ้าของบ้านตอบว่า Treat 
นั่นก็คือยอมแพ้ แล้วก็ต้องเล้ียงหรือให้ขนมหรือลูกกวาดกับเด็กๆ (ซึ่งแต่ละบ้านก็จะเตรียมไว้อยู่แล้วค่ะ) 
หรือถ้าตอบว่า Trick ก็ คือยอมให้เด็กๆ หลอก ซึ่งอาจจะเป็นการแกล้งกันเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็ต้องยอม 
Treat แล้วก็ให้ลูกกวาดกับเด็กๆ ไปในท่ีสุดค่ะ 

ข้อ 2.  ผิด เพราะ เป็นค าพูดท่ี พูดเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วย เพื่อเป็นการให้ก าลังใจให้หาย 

ป่วยไวไว 

ข้อ 4.  ผิด เพราะ เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
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13. เฉลย ข้อ 2 เพราะเป็นวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาในวันChristmas  

  ข้อ 1 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวัน

Halloween 

ข้อ3 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวันขึ้นปีใหม ่ 
ข้อ 4 เป็นวัฒนธรรมในวนัValentine’s Day (การเขียนกลอนรัก) 

 
14.  เฉลย ข้อ 1 Gifts หมายถึง ของขวัญ เพราะวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกจะมอบ
ของขวัญให้แก ่ กันในวันคริสต์มาส 

ข้อ2  Jasmines (ดอกมะลิ) 
ข้อ3 Pumnkins  (ฟ กทอง) 
ข้อ4  Chocolate (ช็อกโกแลต) 
 

15.   เฉลย ข้อ 1    roses  แปลว่า ดอกกุหลาบ เพราะวัฒนธรรมของประเทศ
เจ้าของภาษามอบ ดอกกุหลาบ ให้แก ่กันในวันวาเลนไทน์  

ข้อ2 tulips แปลว่า ดอกทิวลิป 
ข้อ3 lotuses แปลว่า ดอกบัว 

 
ข้อ4 jasmines แปลว่า ดอกมะลิ 

 
 
 
 

16.   เฉลย ข้อ 2 เพราะวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันส าคัญของไทย คือ วันแม่แห่งชาติ        
           ข้อ 1 Valentine’s Day หมายถึง วันแห่งความรัก  

ข้อ 3 Father’s Day หมายถึง วันพ่อแห่งชาติ 
ข้อ 4 Children’s Day หมายถึง วันเด็กแห่งชาติ  
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษากับภาษา

และวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด ป 6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้

เครื่องหมาย วรรคตอนและการล าดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 

เนื้อหา   

           ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  ของภาษาต่างประเทศ 

และภาษาไทย  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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หลักการเรียงค าคุณศัพท์ (Order of Adjectives) ในประโยคภาษาอังกฤษ 

ในภาษาอังกฤษเราใช้ค าคุณศัพท์ (Adjectives) พูดพรรณนาส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง และ
บางครั้งอาจมีลักษณะท่ีอยากอธิบายถึงมากกว่าหนึ่งอย่าง แน่นอนว่าต้องใช้ค าคุณศัพท์ในการพรรณนาส่ิง
นั้นมากกว่า 1 ค า ซึ่งในภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องเรียงค าคุณศัพท์ท่ีจะวางไว้หน้าค านามท่ีถูกขยายความไว้ให้
ถูกต้องตามหลักทางภาษา เอาล่ะสิ...แล้วต้องเรียงอย่างไร มาดูหลักการเรียงค าคุณศัพท์ (Order of 
Adjectives) ในภาษาอังกฤษกันค่ะ 
จ าไว้ให้แม่น ค าคุณศัพท์ต้องเรียงตามล าดับนี้เทา่นั้น… 
ล าดับท่ี 1 : ความคิดเห็น เช่น beautiful (สวย), good (ดี), bad (เลว), friendly (เป็นมิตร) 
ล าดับท่ี 2 : ขนาด เช่น short (ส้ัน), small (เล็ก), tall (สูง), long (ยาว)  
ล าดับท่ี 3 : อายุ เช่น old (แก่), young (หนุ่มสาว), middle-aged (กลางคน) 
ล าดับท่ี 4 : สี เช่น black (สีด า), white (สีขาว), red (สีแดง), green (สีเขียว) 
ล าดับท่ี 5 : ที่มา เชื้อชาติ เช่น Thai (ไทย), Chinese (จีน), Japanese (ญี่ปุ่น) 
ล าดับท่ี 6 : ชนิดวัตถุ เช่น metal (โลหะ), wood (ไม้), plastic (พลาสติก)  
วิธีการเรียงล าดับค าคุณศัพท์ 
การเรียงล าดับค าคุณศัพท์นั้นก็ไม่ยาก หากเราต้องการขยายความค านามด้วยค าคุณศัพท์ชนิดได้ ก็ให้
เรียงล าดับไปตามล าดับจากล าดับ 1-6 ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีการใช้ค าคุณศัพท์เพียง 1-2 ค า แต่หากมีการใช้
ค าคุณศัพท์หลายค า ก็เรียงล าดับไปตามหลักการนี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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A: What does she look like? 
    (เธอมีลักษณะอย่างไรคะ) 
B : She is a beautiful tall young Chinese woman. 

                    ↓          ↓     ↓         ↓ 
                    (1)        (2)     (3)       (5) 
     (เธอเป็นผู้หญิงชาวจีนท่ียังเป็นเด็กสาว รูปร่างสูง และสวยด้วย) 
A: Where is my bag? 
    (กระเป๋าของฉันอยู่ไหนเนี่ย) 
B: What does it look like? 
    (มันมีลักษณะอย่างไร) 
A: It is a small red leathern bag. 

                ↓     ↓      ↓ 
              (2)    (4)     (6) 
    (มันเป็นกระเป๋าท่ีท าจากหนัง สีแดง มีขนาดเล็ก) 
A: How was the movie? 
    (หนังเรื่องนั้นเป็นอย่างไรบ้าง) 
B: It was the romantic French movie. 

                                   ↓ 
                                  (5) 
     (มันเป็นหนังฝรั่งเศสท่ีโรแมนติกค่ะ) 
 ข้อสังเกต : หากเป็นช่ือประเทศหรือแหล่งท่ีมาจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษากับภาษา

และวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป 6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้

เครื่องหมาย วรรคตอนและการล าดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2562 

 

1. Which of the following sentences is correct? 

             1. Mary lives in a beautiful brick house.   

             2. Anan goes to a weekend popular market. 

             3. Bella eats at the fast food small restaurant.   

             4. Susan studies at a primary expensive school. 

2. Which of the following sentences is correct? 

             1. The flowers gave the students the teacher.   

             2. Their students gave the teacher to flowers. 

             3. The students gave the flowers to their teacher .  

             4. The teacher gave the student to the flowers. 

3. Which question has a different intonation? 

             1. May I keep the ticket?    2. Should I keep the ticket? 

             3. Which ticket should I keep?  4. Do I have to keep the ticket? 
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4. Which sentence does not have a correct punctuation mark? 

             1. Did you see that.    2. I don’t see anything. 

             3. They have seen a lot.   4. We saw a lot of things. 

5. Which word starts with the same sound as “circle”?  

             1. cucumber             2. cigarette 

     3. climber                                     4. clock 

6. Which word has the same vowel sound as “ bread ”?  

             1. bean             2. meat 

      3. seat                                    4. head 

7. Look at the picture. 
 

 

    A ceremony that Western countries do not have, when Thai students present 

flowers trays to their teachers on the second or third Thursday of the first semester, is 

called_______________________.     

    1. Children’s Day   2. Thanksgiving Day 

    3. Nation teacher’s day  4. Teacher appreciation day 
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ปีการศึกษา 2561 
1. Which word has a different vowel sound from “ dear ”?  
             1. bear              2. fear 
      3. hear                                   4. year 
2. Which question has a different intonation from the others? 
             1. How far is it? 2. How much is it? 
             3. Have they just left?                4. How many are they? 
3. On Songkran Day, most Thai people go to their hometown to visit their parents. On 
which holiday do British people do the same? 
             1. Easter     2. Halloween 
              3. Christmas     4. Valentine’s Day 
 
4 – 5  At a Thai temple 
 Sook  :  Hey, Tom! You can’t go in wearing ____(4)______. 
      They are not allowed in the temple. 
 Tom   :  Oops, I’m sorry. I didn’t know that. In my country, 
       We can wear them in church. But men take off their 
                       ____(5)_____when they go in  
 Sook   :  Yeah, most Thai people don’t wear them in the temple,   
                        either. 
4.   1. socks      2. shoes 
 3. a shirt      4. a skirt 
  
5. 1.  hats       2. socks 
          3. shoes      4. shirts 
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เฉลยข้อสอบ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป 6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมาย วรรคตอนและการล าดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2562 
1. เฉลย ข้อ  1  Mary lives in a beautiful brick house. เพราะ  เป็นการเรียงล าดับค าคุณศัพท์ใน
ประโยคภาษาอังกฤษ  adjective order  ท่ีถูกต้อง 
  โจทย์  Which of the following sentences is correct?  ประโยคข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
(โจทย์ต้องการเรียงล าดับค าคุณศัพท์ในประโยคภาษาอังกฤษ  adjective order  ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษา)  

ตัวเลือกที่    2. Anan goes to a weekend popular market. 
                     3. Bella eats at the fast food small restaurant.   
                     4. Susan studies at a primary expensive school. 

เป็นการเรียงล าดับค าคุณศัพท์ในประโยคภาษาอังกฤษ  adjective order  ท่ีไม่ถูกต้อง 
2. เฉลย ข้อ  3  The students gave the flowers to their teacher. 

เพราะ  นักเรียนให้ดอกไม้แก่คุณครู  เป็นการเรียงค าในโครงสร้างประโยคบอกเล่า  Affirmative 
statements ท่ีใช้กรรมตรงและกรรมรอง   Direct and Indirect Object  ในรูปประโยคนี้ต้องการให้
ทราบว่า  ท าอะไร  เพื่อใคร  

โครงสร้างประโยคบอกเล่า  ประธาน  +  กริยา  +  กรรมตรง (ส่ิงของ)  +  to  กรรมรอง (บุคคล) 
  โจทย์  Which of the following sentences is correct?  ประโยคข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
          (โจทย์ต้องการวัดการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษา)  

ตัวเลือกที่   1. The flowers gave the students the teacher.   
                        ดอกไม้ให้นักเรียนคุณครู  
                   2. Their students gave the teacher to flowers.   
                        นักเรียนของพวกเขาให้คุณครูแก่ดอกไม้ 
                    4. The teacher gave the student to the flowers. 
                        คุณครูให้นักเรียนแก่ดอกไม้ 
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3. เฉลย ข้อ 3 Which ticket should I keep?        
เพราะ  เป็นค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย  Wh – question  เป็นประโยคค าถามท่ีเป็นการออกเสียงแบบ  

falling intonation  การลงเสียงต่ าท้ายประโยค 
  โจทย์  Which question has a different intonation?   
         ค าถามข้อใดมีเสียงท้ายประโยค intonation  (เสียงสูง-ต่ าท้ายประโยค)  ท่ีแตกต่างกัน   

ตัวเลือกที่     1. May I keep the ticket?  ฉันขออนุญาตเก็บต๋ัวได้ไหม 
                2. Should I keep the ticket?  ฉันควรเก็บต๋ัวใช่ไหม 
                4. Do I have to keep the ticket?  ฉันต้องเก็บต๋ัวใช่ไหม 
  เป็นการออกเสียงแบบ  rising intonation  การขึ้นเสียงสูงใช้ท้ายประโยคค าถามแบบ   
Yes / No question 
4. เฉลย ข้อ  1  Did you see that.   
           เพราะ  เป็นประโยคค าถามท่ีต้องใช้เครื่องหมายค าถาม (?) 
  โจทย์  Which sentence does not have a correct punctuation mark? 
          ประโยคข้อใดไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง 

ตัวเลือกที่   2. I don’t see anything.  ฉันไม่เห็นอะไรเลย 
                  3. They have seen a lot.  พวกเขาเคยเห็นมามากแล้ว    
                   4. We saw a lot of things.  พวกเราเห็นส่ิงต่างๆแล้ว 
  เป็นประโยคบอกเล่าใช้เครื่องหมาย  Period  (.)  ซึ่งถูกต้องแล้ว 
5. เฉลย ข้อ  2  cigarette 
         เพราะ  เสียงของค าเริ่มต้น  cigarette  ออกเสียงเป็น  /ซ/  ซึ่งออกเสียงเหมือนกับ  circle  /ซ/ 
  โจทย์  Which word starts with the same sound as “ circle ”?  
          ค าข้อใดท่ีออกเสียงเริ่มต้นท่ีเหมือนกับค าว่า  “circle” ออกเสียงว่า  เซอร์เคิล 

ตัวเลือกที่   1. cucumber   
                      3. climber                                     
                         4. clock 
  ท้ัง  3  ข้อ  เสียงของค าเริ่มต้นออกเสียงเป็น  /ค/  ซึ่งออกเสียงแตกต่างจากค าว่า  circle  ซึ่งออก
เสียงเป็น /ซ/ 
6. เฉลย  ข้อ  4  head 
  เพราะเสียงสระเท่ากับสระเอ  เหมือนกับค าว่า  bread  ออกเสียงว่า  เบรด 
  โจทย์  Which word has the same vowel sound as “ bread ”?  
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          ค าข้อใดท่ีออกเสียงสระเหมือนกับค าว่า  “bread” ออกเสียงว่า  เบรด  ออกเสียงสระเอ  
  ตัวเลือกที่   1. bean              
                         2. meat 
                3. seat                                     
  ท้ัง  3  ข้อ  เสียงสระออกเสียงเป็นสระอี  ซึ่งออกเสียงสระแตกต่างกับค าว่า  “bread” 
7. เฉลย  ข้อ  4  Teacher appreciation day    เพราะ  จากรูปเป็นกิจกรรมวันไหว้คร ู
  โจทย์   A ceremony that Western countries do not have , when Thai students 
present flowers trays to their teachers on the second or third Thursday of the first 
semester , is called_______________________.   
  ดูรูปภาพ  พิธีที่ประเทศตะวันตกไม่มี  เมื่อนักเรียนไทยถวายพานดอกไม้แก่คุณครู  ในวันพฤหัสบดี
ท่ี  2  หรือ 3  ของภาคเรียนท่ี  1  เรียกว่า ________________________________. 

ตัวเลือกที่   1. Children’s Day วันเด็ก   
                  2. Thanksgiving day   วันขอบคุณพระเจ้า 

        3. Nation teacher’s day  วันครูแห่งชาติ 
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เฉลยข้อสอบ 
ปีการศึกษา 2561 

1. เฉลย  ข้อ  1  bear 
           เพราะ  เสียงสระเท่ากับสระแอ  ออกเสียง ว่า  แบร์   ซึ่งออกเสียงสระแตกต่างกับค าว่า  dear   
ออกเสียงว่า  เดียร์  เป็นเสียงสระเอีย  
  โจทย์   Which word has a different vowel sound from “ dear ”?  
          ค าใดท่ีมีเสียงสระแตกต่างจากค าว่า  “ dear ”   
  ตัวเลือกที่    2. fear                               3. hear                           4. Year 
 ท้ัง  3  ค า   ออกเสียง  สระเอีย  ซึ่งออกเสียงเหมือนกับค าว่า  dear  ออกเสียงว่า  เดียร์  เป็นเสียงสระเอีย  
2. เฉลย ข้อ 3 Have they just left?  พวกเขาเพิ่งไปใช่ไหม 
           เพราะ  เป็นประโยคค าถามแบบ  Yes / No  question  เป็นการออกเสียงแบบ  rising 
intonation  การขึ้นเสียงสูงท่ีท้ายประโยค 
  โจทย์   Which question has a different intonation from the others? 
          ค าถามข้อใดมีเสียงท้ายประโยค intonation  (เสียงสูง-ต่ าท้ายประโยค)  ท่ีแตกต่างจากข้ออื่น   
  ตัวเลือกที่    1. How far is it?  ไกลแค่ไหน  
                          2. How much is it?  ราคาเท่าไหร่ 
                          4. How many are they?  มีจ านวนเท่าไหร่ 
  ท้ัง  3  ข้อ  เป็นค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย  Wh – question  ซึ่งได้แก่  ค าถามท่ีขึ้นต้นประโยคด้วย  
What, Where,  When,  Why,  How เป็นประโยคค าถามท่ีเป็นการออกเสียงแบบ  falling intonation  
การลงเสียงต่ าท้ายประโยค 
3. เฉลย ข้อ 3   Christmas วันคริสต์มาส 
         เพราะ  วันคริสต์มาสเป็นวันท่ีคนอังกฤษส่วนใหญ่เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิด เย่ียมพ่อแม่  ซึ่งเป็น
วันหยุดหลายวันติดต่อกัน 
  โจทย์   On Songkran Day, most Thai people go to their hometown to visit their 
parents. On which holiday do British people do the same? 
  ถามว่า ในวันสงกรานต์คนไทยส่วนใหญ่เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิด เย่ียมพ่อแม่  วันหยุดไหนท่ีคน
อังกฤษท าเหมือนกันกับคนไทย  

ตัวเลือกที่   1. Easter   วันอีสเตอร์      
                       2. Halloween   วันฮาโลวีน 
                   4. Valentine’s Day  วันวาเลนไทน์ 
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4.  เฉลย ข้อ 2   shoes รองเท้า 
         สังเกตจาก  วัฒนธรรมของคนไทย  เราจะไม่สวมรองเท้าเข้าไปในวัด 

โจทย์   Sook  :  Hey, Tom! You can’t go in wearing ____(4)______. 
       They are not allowed in the temple. 
            สุก  :   เฮ้, ทอม ! คุณไม่สามารถสวม__________________.  

พวกเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปในวัด 
ตัวเลือกที่     1. Socks   ถุงเท้า      

         3. a shirt  เส้ือเช้ิต       
                     4. a skirt   กระโปรง 
5.เฉลย  ข้อ  1   hats  หมวก 
         สังเกตจาก   วัฒนธรรมของชาวตะวนัตก  จะถอดหมวกก่อนเข้าไปในโบสถ์ 

โจทย์   Tom  :  Oops, I’m sorry. I didn’t know that. In my country, 
We can wear them in church. But men take off 
their____(5)_____when they go in  

ทอม   :   ฉันขอโทษ  ฉันไม่รู้เช่นกันในประเทศของฉัน  เราสามารถสวมรองเท้าเข้าไปได้ 
ในโบสก์  แต่พวกเราจะต้องถอด    เมื่อเข้าไปข้างในโบสถ์ 

   Sook   :  Yeah, most Thai people don’t wear them in the temple, either.  
                 สุก   :       คนไทยส่วนมากก็ไม่ได้สวมใส่มันในวัดเช่นกัน 

ตัวเลือกที่     2. Socks   ถุงเท้า      
         3. shoes   รองเท้า       
                     4. shirts   เส้ือเช้ิต 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ป.6/2 การเปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

เนื้อหา  
การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของ

ภาษากับของไทย 
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ค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
Holidays วันหยุด 
Festivals เทศกาล 
Vacations วันหยุดพักผ่อน 
Leave การลา (ลาหยุด ลางาน) 
Substitution for New year’s Eve = วันหยุด ชดเชยวันสิ้นป ี
วันหยุดทางศาสนา Religious holidays 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา Important Buddhist Day 
 
ค าศัพท์อื่นๆ 
Holidays หมายถึง  วันหยุด, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
Lunar calendar หมายถึง ปฏิทินจันทรคติ 
Celebrate หมายถึง การเฉลิมฉลอง 
Count down หมายถึง นับถอยหลัง, นับเวลาถอยหลัง 
Festivals หมายถึง  เทศกาล 
Important day หมายถึง วันส าคัญ 
Vacations หมายถึง วันหยุดพักผ่อน 
Substitution for New year’s Eve หมายถึง วันหยุด ชดเชยวันส้ินปี 
Firework  หมายถึง ดอกไม้ไฟ, ดอกไม้เพลิง, พลุ 
Thai fragrance หมายถึง น้ าอบไทย, น้ าอบ 
firecracker (ไฟเออแครคเกอร) หมายถึง ประทัดไฟ 
Lion dance  หมายถึง การเชิดสิงโต 
Dragon dance  หมายถึง การเชิดมังกร 
Red envelope หมายถึง อั่งเปา (ซองสีแดงใส่เงิน) 
Mooncake หมายถึง ขนมไหว้พระจันทร ์
Party  หมายถึง งานเล้ียง, งานสังสรรค์, งานปาร์ต้ี 
Gift wrapping  paper หมายถึง กระดาษห่อของขวัญ 
1.ค าศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการอวยพร และการเฉลิงฉลองในวันส าคัญ มีดังนี ้
1.Wish (วิช) หมายถึง ปรารถนา 
2.Blessings (เบลสซิ่ง) หมายถึง การอวยพร 
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3.Wonderful (วอนเดอฟู) หมายถึง สุดวิเศษ  
4.Occasion หมายถึง โอกาส 
5.Goodwill (กู๊ดวิว) หมายถึง ความปรารถนาดี 
6.Jolly (จอล่ี) หมายถึง ครึกครื้น รื่นเริง สนุกสนาน 
7.Success หมายถึง ประสบความส าเร็จ 
8.Good Luck หมายถึง โชคดี 
9.Pleasant หมายถึง น่าพอใจ, สนุกสนาน 
10.Congratulate หมายถึง แสดงความยินดี 
11.Garland หมายถึง พวงมาลัย 
12.Celebrate หมายถึง การเฉลิมฉลอง 
13.Festivities หมายถึง พิธีเฉลิมฉลอง 
14.Holiday หมายถึง วันหยุดเทศกาล 
15.Weekend หมายถึง วันสุดสัปดาห์ 
16.Lunar calendar หมายถึง ปฏิทินจันทรคติ 
17.Count down หมายถึง นับถอยหลัง, นับเวลาถอยหลัง 
18.Festival หมายถึง เทศกาล 
19.Vacations หมายถึง วันหยุดพักผ่อน 
20.Substitution for New year’s Eve หมายถึง วันหยุด ชดเชยวันส้ินปี 
2. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประดับต้นคริสต์มาส ในการฉลองปีใหม่ 
มีดังนี้ 
Noisemakers  หมายถึง อุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียง 
Confetti  หมายถึง กระดาษสีตัดเป็นช้ินเล็กๆ 
Firecrackers  หมายถึง ดอกไม้อันเล็กๆ 
Streamers  หมายถึง กระดาษสายรุ้งท่ีเป็นเส้นยาวๆ  
Maracas  หมายถึง เครื่องดนตรีท่ีเขย่าแล้วมีเสียง 
Clappers  หมายถึง มือตบ เท้าตบ 
Firework  หมายถึง ดอกไม้ไฟ, ดอกไม้เพลิง, พลุ 
Ornaments  หมายถึง ของประดับต้นคริสต์มาส 
Thai fragrance  หมายถึง น้ าอบไทย, น้ าอบ 
Firecracker (ไฟเออแครกเกอร์) หมายถึง ประทัดไฟอันเล็กๆ 
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Lion dance   หมายถึง การเชิดสิงโต 
Dragon dance  หมายถึง การเชิดมังกร 
Red envelope  หมายถึง อั่งเปา (ซองสีแดงใส่เงิน) 
Moon cake  หมายถึง ขนมไหว้พระจันทร์ 
Gift  หมายถึง ของขวัญ  
Gingerbread man cookie  หมายถึง ขนมปังขิง 
Candy Cane  หมายถึง ลูกอม ทอฟฟี่ท่ีเป็นรูปไม้เท้า 
Snow Globe  หมายถึง ลูกโลกหิมะ 
Snowman หมายถึง สโนว์แมน รูปป้ันตุ๊กตาหิมะ 
The Christmas Wreath  หมายถึง พวงมาลัยวันคริสต์มาส 
Pine cones  หมายถึง ลูกสน 
Jingle bell หมายถึง เสียงระฆัง เสียงกระด่ิง 
Christmas Lights  หมายถึง ไฟคริสต์มาส 
Chimney  หมายถึง ปล่องไฟ 
Snowflake หมายถึง เกล็ดหิมะ 
 
ยกตัวอย่างเช่นประโยคอวยพรสั้นๆยอดนิยม ทีใ่ช้อวยพรในวันพิเศษต่างๆ มีดังนี้  
-Happy Valentine's Day. หมายถึง  สุขสันต์วันวาเลนไทน์ 
-Happy Birthday. หมายถึง  สุขสันต์วันเกิด  
-Have a nice Christmas. หมายถึง ขอให้เป็นวันคริสตร์มาสท่ีดี 
-Happy New Year. หมายถึง สุขสันต์วันปีใหม่ 
-I wish you success. หมายถึง  ฉันขอให้คุณประสบความส าเร็จ 
-All the very best in your project. หมายถึง  ขอให้โครงการของคุณออกมาดีท่ีสุด  
-Good luck with your job. หมายถึง  ขอให้โชคดีนะกับการท างานของคุณ 
-I hope everything goes well. หมายถึง  ฉันหวังว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดี 
-May i wish you every success in your new business. หมายถึง ฉันขอให้ธุรกิจใหม่ของคุณ
ประสบความส าเร็จนะ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป.6/2 การเปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

 
1 – 2 At a Thai temple 

 Sook:  Hey, Tom! You can’t go in wearing   (1)  . 

  They are not allowed in the temple. 

 Tom:  Oops, I’m sorry. I didn’t know that. In my country, 

  We can wear them in church. But men take off their  (2)  

when they go in  

 Sook:  Yeah, most Thai people don’t wear them in the temple, either. 

1.  1. Socks     2. shoes 

 3. a shirt     4. A skirt 

 
1 – 2 At a Thai temple 
 Sook:  Hey, Tom! You can’t go in wearing   (1)  . 

  They are not allowed in the temple. 

 Tom:  Oops, I’m sorry. I didn’t know that. In my country, 

  We can wear them in church. But men take off their   (2)  

when they go in  

 Sook:  Yeah, most Thai people don’t wear them in the temple, either. 

2.  1. Hats      2. socks 

 3. shoes     4. shirts 
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3. Which season des the United States of America not have? 
 1. Rainy     2. Winter 

3. Spring     4. Summer 
 
4. Which of the following is an American breakfast? 
 1. bacon, eggs, and sausages  2. sticky rice and grilled pork 
 3. steamed rice and beef curry 4. roasted chicken and papaya salad  
 
5. On Songkran day, most Thai people go to their hometown to visit their parents.
 On which holiday do British people do the same? 
 1. Easter  2. Halloween   3. Christmas    4. Valentine’s Day 
 
6.  Which month has same number of days as “March”? 
 1. June  2. August   3. February 4. November 
 
7. What should a driver do when he sees the red traffic light? 
 1. Park the car.   2. Move the car. 
 3. Stop the car.  4. Watch the car. 
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In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian exchange student. 

 Suda: _____(8)_____ for next Sunday? 
Farah: Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know 

_____(9)_____ on that day. 
 Suda: Oh, you heard of it! On that day, people go to temples _____(10)_____. 

They also give candles to monks so monks in temples with no electricity 
can use them during the rainy season. 

Farah: I see. _____(11)_____ It’s interesting, I think. 
 Suda: Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell you more… 
 
8.     1. Do you really think   2. Do you have any plans 

3. What should we celebrate  4. What festival do you have 

9.     1. why they will do   2. how they will do 

3. what they will do   4. when they will do 

10.     1. to offer food    2. with umbrellas 

3. to keep promise   4. wearing raincoats 

        11.     1. I’d like to stay home.   2. You like rainy season. 

3. Can you tell my family?  4. May I join the activities? 
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เฉลยข้อสอบ 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป.6/2 การเปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

1. เฉลยข้อ 2. Shoes (รองเท้า) 

 สังเกตจาก  ความเข้าใจในการเข้าวัดของคนไทยท่ีต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าวัด 

  จากโจทย์ Sook:  Hey, Tom! You can’t go in wearing   (1)  .  

(ทอมคุณไม่สามารถท่ีจะเข้าไปในการสวมใส่) 

 They are not allowed in the temple. (พวกเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปในวัด) 

 1. Socks (ถุงเท้า) 

 3. a shirt (เส้ือเช้ิต) 

 4. A skirt (กระโปรง) 

2.  เฉลยข้อ 1. Hats (หมวก) 

 จากโจทย ์ Tom: Oops, I’m sorry. I didn’t know that. In my country, 

 We can wear them in church. But men take off their   (2)  

 when they go in  (ฉันขอโทษ ฉันไม่รู้เช่นกันในประเทศของฉัน เราสามารถสวมรองเท้าเข้าไปได้

ในโบสก์ แต่คนจะต้องถอด    เมื่อเข้าไปข้างใน 

 Sook:  Yeah, most Thai people don’t wear them in the temple, either. (คนไทย

ส่วนมากก็ไม่ได้สวมใส่มันในวัดเช่นกัน 

 2. socks (ถุงเท้า) 

 3. shoes (รองเท้า) 

 4. shirts (เส้ือเช้ิต) 

3. เฉลยข้อ 1 Rainy (ฤดูฝน) 
จากโจทยW์hich season des the United States of America not have? 
แปล ฤดูกาลใดท่ีไม่มีในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตัวเลือกอื่นไม่ถูกต้อง เพราะเป็นฤดูท่ีมีในอเมริกา 
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 2. Winter แปลว่า ฤดูหนาว (ในช่วงเดือน December, January, February) 
 3. Spring แปลว่า ฤดูใบไม้ผลิ 
 4. Summer แปลว่า ฤดูร้อน (ในช่วงเดือน June, July, August) Autumn Season บางคน
อาจจะเรียกว่า Fall  Season   ฤดูใบไม้ร่วง (ในช่วงเดือน September, October, November) 
ส่วนบ้านเรา Thailand เรามี 3 ฤดูคือ 

Winter Season ฤดูหนาว 
Summer Season ฤดูร้อน 
Rainy Season หรือ Wet Season ฤดูฝน 

4.  เฉลยข้อ 1 bacon, eggs, and sausages 
จากโจทยW์hich of the following is an American breakfast? 
แปลข้อความใดต่อไปนี้เป็นอาหารเช้าของคนอเมริกัน 
ตัวเลือกอื่นไม่ถูกต้อง เพราะไม่เป็นอาหารเช้าของคนอเมริกา 
2. sticky rice and grilled pork แปลว่า ข้าวเหนียว และหมูย่าง 

 3. steamed rice and beef curry แปลว่า ข้าวนึ่งและแกงเนื้อ 
 4. roasted chicken and papaya salad แปลว่า ไก่ย่างและส้มต า 

5.  เฉลยข้อ 3. Christmas 
จากโจทย ์ . On Songkran day, most Thai people go to their hometown to visit their 

parents. On which holiday do British people do the same? 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนไทยส่วนใหญ่จะกลับบ้านเกิดเพื่อไปเยี่ยมพอ่แม่หรือญาติพี่นอ้ง 

ในช่วงวันหยุดของชาติตะวันตก เขาท าคล้ายกันกับประเทศไทยคือเทศกาลใด  
ข้อ 1. ผิดเพราะ Easter วันอีสเตอร์ คือ วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพจัดเกมสนุก ๆ ให้แต่ละ

ครอบครัวหาไข่อีสเตอร์ท่ีซ่อนเอาไว้ในพุ่มหญ้าหรอืกอหญ้า  

 ข้อ 2. ผิด เพราะ วันฮาโลวีน เป็นงานฉลองในคืนวันท่ี 31 ตุลาคม ประเทศทางตะวันตก เด็กๆ 
จะแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลอง มีการประดับประดาแสงไฟ และท่ีส าคัญ
คือแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เรียกว่า แจ๊ก-โอ"-แลนเทิร์น (jack-o"-lantern) 
 ข้อ 4. ผิด เพราะ Valentine’s day วันวาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรัก นิยมมอบช๊อคโกแล็ต และ

ดอกกุหลาบให้กับคนท่ีรัก 

6. เฉลยข้อ 2. August  
จากโจทย ์ Which month has same number of days as “March”? 

เดือนใดท่ีมีจ านวนวันเท่ากับเดือน มีนาคม 
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ข้อ 1. ผิดเพราะ June  เดือนมิถุนายน มี 30 วัน  
ข้อ  3. ผิด เพราะ   February เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน 
ข้อ  4. ผิด เพราะ   November เดือนพฤศจิกายน มี 30  วัน 

7. เฉลยข้อ 3. Stop the car 
จากโจทย ์ What should a driver do when he sees the red traffic light? 

คนขับรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีแดง จะต้องท าอย่างไร  
สัญญาณไฟจราจรเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้กันท่ัวโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรต้องปฏิบัติตาม 

ข้อ 1. ผิดเพราะ ไม่ใช่เป็นสถานท่ีจอดรถ  
ข้อ  3. ผิด เพราะ  ขยับรถไปข้างหน้า 
ข้อ  4. ผิด เพราะ  จ้องมองดูรถคันอื่น 

8.  เฉลยข้อ 2. Do you have any plans  
 เพราะ ถามถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

9. เฉลยข้อ 3.What they will do 
           เพราะ ต้องการทราบว่าจะท าส่ิงใดในวันเข้าพรรษา 
 

10.   เฉลยข้อ 1. to offer food 
   เพราะ ในช่วงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจะน าอาหารไปถวายพระ 
 

11.   เฉลยข้อ  4. May I join the activities? 
             เพราะ เขาสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
 
เนื้อหำ/สำระส ำคัญ   
 การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยการ ฟัง พูด  
อ่านและเขียน 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ในสถำนศึกษำ 
หมวดที่ 1 Greeting (กำรทักทำย) 
 1.1 General greetings (Formal) ค าทักทายท่ัวไป (เป็นทางการ) 

1. Hello! 
2. How are you? 
3. How are you doing? 
4. How is everything? 
5. How’s everything going? 
6. It’s always a pleasure to see you. 
7. I’m so happy to see you again. 
8. What have you been up to all these years? 

1.2 General greetings (Informal) ค าทักทายท่ัวไป (ไม่เป็นทางการ) 
1. Hi. 
2. What’s up? 
3. Good to see you. 
4. Long time no see. 
5. How are things (with you)? 
6. How come I never see you? 
7. Where have you been hiding? 
8. It’s been ages since we last met. 

ป 6/1      ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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หมวดที่ 2 Self Introduction  (กำรแนะน ำตัว) 
 1. May I introduce myself? My name is...........  
 2. Hello! My name is............ 
 3. I’m from………… 
 4. I come from………… 
ตัวอย่ำงที่ 1 
 Nun: May I introduce myself? I'm Nun. I'm from Buriram. 
 นุ่น: ขออนุญาตแนะน าตัวเองนะคะ ดิฉันช่ือนุ่น มาจากบุรีรัมย์ค่ะ 
ตัวอย่ำงที่ 2 
 John introduces himself. 
 John: Good morning. I’m John Smith. I’m English. My address is 20 Hope Street, 

 Canterbury, England. 
 จอห์น : สวัสดีตอนเช้าครับ ผมช่ือจอห์น สมิธ ผมเป็นชาวอังกฤษ ผมอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี 20 ถนนโฮบ  
  เมืองเซนเบอรี ประเทศอังกฤษ 
 
หมวดที่ 3 Request (กำรขอร้อง) 
 3.1 กำรใช้ please เพื่อขอร้องอย่ำงสุภำพ 

1. Please come again. 
โปรดแวะมาอีกครั้งนะคะ 

2. Please call me again next Sunday. 
รบกวนโทรหาดิฉันอีกครั้งในวันอาทิตย์หน้านะคะ 

3. Please sit down. 
เชิญนั่งค่ะ 

4. Please speak slowly. 
กรุณาพูดช้าๆ หน่อยนะคะ 

5. Please open window for me. 
รบกวนเปิดหน้าต่างให้ดิฉันหน่อยค่ะ 
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3.2 กำรใช้ May  
1. May I beg a favour of you? 

ดิฉันรบกวนขอความช่วยเหลือได้ไหมคะ 
2. May I ask you something? 

ดิฉันรบกวนถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหมคะ 
3. May I trouble you for a few minutes? 

ดิฉันขอรบกวนเวลาคุณสักเล็กน้อยได้ไหมคะ 
4. May I borrow your pen please? 

ดิฉันขอยืมปากกาได้ไหมคะ 
6. May I use your phone please? 

ดิฉันขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมคะ 
3.3 กำรใช ้Would และ Will 

1. Would you do me a favor? 
คุณช่วยกรุณาดิฉันสักอย่างได้ไหมคะ 

2. Would you do something for me? 
คุณช่วยอะไรดิฉันสักอย่างได้ไหมคะ 

3. Would you please advise me about something? 
กรุณาให้ค าแนะน าดิฉันหน่อยได้ไหมคะ 

4. Would you please go with me? 
คุณไปกับผมสักหน่อยได้ไหมครับ 

5. Would you mind speaking a little louder? 
รบกวนพูดให้ดังขึ้นอีกหน่อยได้ไหมครับ 

6. Would you like to play a game of chess with me? 
คุณอยากเล่นหมากรุกกับผมสักกระดานไหมครับ 

7. Will you give me a help, please? 
รบกวนขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมคะ 

8. Will you wait a moment, please? 
รบกวนรอสักครู่นะคะ 

9. Will you hold the line a moment, please? 
กรุณาถือสายรอสักครู่นะคะ 
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3.4 กำรใช้ค ำว่ำ Do you mind? (คุณรังเกียจไหม) 
1. Do you mind if I smoke? 

คุณรังเกียจไหมครับ ถ้าผมจะสูบบุหรี่? 
2. Do you mind if I trouble you? 

คุณจะรังเกียจไหมครับ ถ้าผมจะรบกวนคุณสักหน่อย 
3. Do you mind passing the salt? 

คุณช่วยส่งเกลือให้ผมหน่อยได้ไหมครับ? 
4. Do you mind if I sit here? 

คุณจะรังเกียจไหม ถ้าผมจะขอนั่งตรงนี ้
5. Do you mind if I come in? 

คุณจะรังเกียจไหมครับ ถ้าผมขอเข้าไปข้างใน 
6. Do you mind not speaking so loud? 

  รบกวนไม่คุยกันเสียงดังมากได้ไหมครับ 
หมำยเหตุ หลักการตอบค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย Do you mind………………? 
    1. หากต้องการตอบรับให้การช่วยเหลือ ให้ตอบ No, I don’t.   

 (ไม่รังเกียจให้ความช่วยเหลือ) 
    2. หากต้องการปฏิเสธอย่างสุภาพ ให้ตอบ I’m sorry. I can’t.   

 (ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้) 
    3. หากตอบ Yes, I do. จะเป็นการปฏิเสธที่ไม่สุภาพนัก    

 (รังเกียจการขอความช่วยเหลือนั้น) 
 
3.5 กำรใช้ค ำว่ำ Excuse me 

 1. Excuse me, Where the post office is? 
ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าท่ีท าการไปรษณีย์อยู่ท่ีไหนคะ 

 2. Excuse me, would you let me pass? 
ขออนุญาตค่ะ ขอเดินผ่านได้ไหมคะ 

  3. Excuse me, is Mrs. Jane at home? 
ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณเจนอยู่ท่ีบ้านไหมคะ 

 4. Excuse me, is this parcel yours? 
ขอโทษนะคะ  นี่ใช่พัสดุของคุณไหมคะ 
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3.6 กำรตอบรับค ำขอร้อง 
1. Of course, if I can. 

ได้สิคะ ถา้ดิฉันฉันช่วยได้ 
2. Certainly, if I can. 

ได้สิคะ ถ้าดิฉันช่วยได้ 
3. I'll be glad to. 

ยินดีค่ะ 
4. I'm sorry. I'm afraid I can't. 

ขอโทษค่ะ ดิฉันเกรงว่าจะท าไม่ได้ 
 

หมวดที่ 4 Asking for permission (กำรขออนุญำต) 
    4.1 กำรใช้ค ำว่ำ Can และ Could  

1. Can I go to the toilet, please? 
ขออนุญาตไปห้องน้ าครับ 

2. Could I play football? 
ผมขอเล่นฟุตบอลได้ไหมครับ 

3. Can I hand my work tomorrow? 
ผมขอส่งงานวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับ 
 

4.2 กำรใช้ค ำว่ำ May 
1. May I come in, please? 

ขออนุญาตเข้าห้องค่ะ 
2. May I go out, please? 

ขออนุญาตออกนอกห้องครับ 
3. May I borrow your pen, please? 

ขอยืมปากกาได้ไหมครับ 
4. May I use your phone, please? 

ผมขอใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหมครับ 
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4.3 กำรใช้ค ำว่ำ Would you mind/ Do you mind?  
1. Would you mind if I open the window? 

คุณจะรังเกียจไหม ถ้าผมจะขออนุญาตเปิดหน้าต่าง 
2. Do you mind if I turn on the fan? 

คุณจะรังเกียจไหม ถ้าผมจะเปิดพัดลม 
3. Would you mind if I borrow your dictionary? 

คุณจะรังเกียจไหม ถ้าผมจะขอยืมพจนานุกรมของคุณ 
 
หมวดที่ 5 Offering Help (กำรเสนอให้ควำมช่วยเหลือ) 
ตัวอย่ำงที่ 1 A: Is there anything I can do? 

มีอะไรให้ฉันช่วยไหม 
  B: Thanks, but I can manage. 

ขอบคุณมาก แต่ฉันจัดการเองได้ 
ตัวอย่ำงที่ 2 A: Well, let me know if I can be of any help. 

ถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยบอกได้เลยนะ 
B: Thank you for your kindness. 

 ขอบคุณส าหรับน้ าใจนะ 
ตัวอย่ำงที่ 3 A: Do you need help? 

มีอะไรให้ช่วยไหม 
B: Would you mind telling me how to solve this question? 

 ช่วยสอนวิธีการแก้โจทย์ข้อนี้ได้ไหม 
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ตัวอย่ำงข้อสอบ 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด ป.6/1      ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
Choose the best answer. 
1. In the classroom 
 You:  Oh, I can’t answer that. 
 Teacher: Why not? It’s easy. 
 You:  _______________ 
 1. Yes. I understand it.    2. All right. I had a headache. 
 3. Sorry. I missed the last class.  4. Okay. I’ve finished my homework. 
 
2. At the library 
    You want some books to read at home. 
 You:  ______________ 
 Librarian: Of course. The return date is next Monday. 
 1. Do you like these books?    

2. Can I go to the library, please? 
 3. May I borrow these books, please?   

4. Could you tell me where the library is? 
3. In the classroom 
 Jane:  Mary, could I borrow your pen, please? 
 Mary: _______ I’m not using it. 
 1. What?     2. Of course. 
 3. Never mind.     4. How come? 
4. In the classroom 
 Sam:  It’s hot in here. __________ 
 Bob:  Certainly. 
 1. How would it be?    2. What is the weather like? 
 3. What are students doing?   4. Can you turn on the fan, please? 
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5. Teacher: ___________ 
 Student: I’m in Prathom 6.  
 1. What school is it?    2. Who is in that room? 
 3. Where do you study?   4. What class are you in? 
6. Brad:  I failed my math test. What should I do? 
 Doug:  ____________ 
 Brad:  Yeah, you’re right. 
 1. You can hurry.    2. You can go to a gym. 
 3. You should play more.   4. You should study harder. 
7.  Lucas:  ______________ 
 Isabella: From the book. It’s on page 32. 
 1. Where is the book?    2. What was the question? 
 3. How many pages are there?  4. How did you find the answer? 
8. In English class 
 You need to go to the toilet, so you say to your teacher,  
 “Excuse me. ___________” 
 1. May I go to the toilet?   2. Can you go to the toilet? 
 3. How will I go to the toilet?   4. Where do you get the toilet? 
9. At school 
 Wanida: ____________ 
 Teacher: Hi, Wanida, you come very early today. 
 1. Good luck.     2. Who are you? 
 3. Good morning.    4. How do you do? 
10.  Joe:  What subject do you like most? 
 Jim:  English. It’s fun. 
 Joe:  _______ A lot of foreigners visit our province, and I like talking to 
them.  
 1. Me, too.     2. Not for me. 
 3. Me, neither.     4. Neither do I. 
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เฉลยข้อสอบ 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด ป.6/1      ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
1. เฉลย ข้อ 3. Sorry. I missed the last class. 
 เพราะ มีความสุภาพและความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า ขอโทษครับ/ค่ะ  
ผม/หนูไม่ได้เข้าเรียนในคาบเรียนก่อนหน้า 
 โจทย์  ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสม โดยประโยคก าหนดก่อนหน้าคือ Why not? It’s 
easy. (ท าไมถึงตอบไม่ได้ล่ะ เรื่องนีง้่ายนะ) 
          (โจทย์ต้องการให้ตอบเหตุผลให้เหมาะสม)  
ตัวเลือกที่    1. Yes. I understand it. 

ครับ/ค่ะ  ผม/หนูเข้าใจ 
      2. All right. I had a headache. 

ก็ได้ ผม/หนูปวดหัว 
              4. Okay. I’ve finished my homework. 
  โอเค ผม/หนูท าการบ้านเสร็จแล้ว 
 
2. เฉลย  ข้อ  3. May I borrow these books, please? 
         เพราะ  มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า ผม/หนูขอยืมหนังสือเหล่านี้ได้ไหม
ครับ/คะ 
 โจทย์  ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท ซึ่งเป็นสถานการณ์ในห้องสมุด โดยมี
ประโยคก ากับค าถามคือ Of course. The return date is next Monday. (แน่นอน ก าหนดคืนหนังสือ
คือวันจันทร์หน้า) 
 (โจทย์ต้องการวัดการถามเพื่อขอยืมหนังสือ)  
ตัวเลือกที่   1. Do you like these books? 
  คุณชอบหนังสือเหล่านี้ไหม 

2. Can I go to the library, please? 
 ผม/หนูขออนุญาตไปห้องสมุดได้ไหมครับ/คะ 

4. Could you tell me where the library is? 
 คุณช่วยบอกได้ไหมครับ/คะ ว่าห้องสมุดอยู่ท่ีไหน 
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3. เฉลย  ข้อ  2. Of course. 
          เพราะ  มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า ได้สิ 
 โจทย์ ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท ซึ่งเป็นสถานการณ์ในห้องเรียน โดยมี
ประโยคก ากับค าถามคือ Mary, could I borrow your pen, please? (แมรี่ ฉันขอยืมปากกาของเธอ
หน่อยได้ไหม)และ I’m not using it. (ฉันไม่ได้ใช้มันอยู่)(โจทย์ต้องการวัดการตอบค าถามให้ตรงกับเหตุผล) 

ตัวเลือกที่    1. What?  อะไรนะ  
      3. Never mind ไม่เป็นไร 
      4. How come? เป็นแบบนี้ได้อย่างไร 
4. เฉลย ข้อ 4. Can you turn on the fan, please? 
          เพราะ มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า คุณช่วยเปิดพัดลมให้หน่อยได้ไหม 
 โจทย์  ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท ซึ่งเป็นสถานการณ์ในห้องเรียน โดยมี
ประโยคก ากับค าถามคือ It’s hot in here. (ในห้องนี้อาการร้อนมาก) 
 (โจทย์ต้องการวัดการถามเพื่อขอความช่วยเหลือ) 
ตัวเลือกที่   1. How would it be? 

มันจะเป็นอย่างไร 
2. What is the weather like? 

อากาศเป็นอย่างไร 
3. What are students doing? 

นักเรียนก าลังท าอะไรอยู ่
5. เฉลย ข้อ 4. What class are you in? 
         เพราะ  มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า คุณเรียนอยู่ช้ันอะไร 
 โจทย์  ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท ซึ่งเป็นสถานการณ์ในห้องเรียน โดยมี
ประโยคก ากับค าถามคือ I’m in Prathom 6. (ผม/หนูเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6) 
  (โจทย์ต้องการวัดการตอบค าถามให้สอดคล้องกับค าถาม) 
ตัวเลือกที่   1. What school is it? 

นี่คือโรงเรียนอะไร 
2. Who is in that room? 

ใครอยู่ในห้องนั้น 
3. Where do you study? 

คุณเรียนอยู่ท่ีไหน 
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6. เฉลย ข้อ 4. You should study harder. 
           เพราะ มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า นายควรต้ังใจเรียนให้มากขึ้นนะ 
 โจทย์  ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท โดยมีประโยคก ากับค าถามคือ  
I failed my math test. What should I do? (ฉันสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ ฉันควรท าอย่างไรดี) 
 (โจทย์ต้องการวัดการตอบค าถามเพื่อให้ค าแนะน า) 
ตัวเลือกที่      1. You can hurry. 

นายรีบได้นะ 
2. You can go to a gym. 

นายไปออกก าลังกายได้นะ 
3. You should play more. 

นายควรเล่นให้มากกว่านี้นะ 
7. เฉลย  ข้อ  4. How did you find the answer? 
          เพราะ  มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า เธอหาค าตอบเจอได้อย่างไร 
 โจทย์   ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท โดยมีประโยคก ากับค าตอบคือ From the 
book. It’s on page 32. (จากหนังสือ อยู่ในหน้า 32) 
 (โจทย์วัดการถามค าถามให้สอดคล้องกับค าตอบ) 
ตัวเลือกที่   1. Where is the book? 

หนังสืออยู่ท่ีไหน 
2. What was the question? 

โจทย์ค าถามคืออะไร 
3. How many pages are there? 

หนังสือมีท้ังหมดกี่หน้า 
8. เฉลย  ข้อ  1. May I go to the toilet? 
          เพราะ  มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า ผม/หนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ าได้
ไหมครับ/คะ 
 โจทย์   ให้เลือกบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท โดยมีสถานการณ์ก าหนด คือ You need 
to go to the toilet, so you say to your teacher (คุณต้องการไปเข้าห้องน้ า คุณจึงต้องบอกคุณครูว่า) 
 (โจทย์วัดการใช้ค าถามเพื่อขออนุญาต) 
ตัวเลือกที่  2. Can you go to the toilet?    คุณไปเข้าห้องน้ าได้หรือไม่ 

3. How will I go to the toilet?   ผม/หนูจะไปห้องน้ าได้อย่างไร 
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4. Where do you get the toilet?   คุณไปเข้าห้องน้ าท่ีไหน 
  9. เฉลย ข้อ 3. Good morning. 
          เพราะ  มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า  อรุณสวัสด์ิค่ะ 
 โจทย์   ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท โดยมีประโยคก ากับค าตอบคือ 
 Hi, Wanida, you come very early today. (สวัสดีค่ะวนิดา วันนี้หนูมาโรงเรียนเช้ามาก) 
 (โจทย์ต้องการวัดการใช้ประโยคเพื่อทักทาย) 
ตัวเลือกที่    1. Good luck. 

โชคดีนะ 
2. Who are you? 

คุณเป็นใคร 
4. How do you do? 

สบายดีไหม 
10. เฉลย  ข้อ  1. Me, too. 
          เพราะ  มีความหมายเหมาะสมกับบริบท โดยมีความหมายว่า  ฉันก็ชอบเหมือนกัน 
 โจทย์   ให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท โดยมีประโยคก ากับค าตอบคือ 
 A lot of foreigners visit our province, and I like talking to them.  
(มีนักท่องเท่ียวต่างชาติจ านวนมากมาเท่ียวที่จังหวัดของเรา ฉันชอบคุยกับพวกเขา) 
 (โจทย์ต้องการวัดการตอบค าถามให้สอดคล้องกับเหตุผล) 
ตัวเลือกที่   2. Not for me. 

ไม่ใช่ส าหรับฉัน 
3. Me, neither. 

ฉันไม่ชอบเหมือนกัน 
4. Neither do I. 

ฉันไม่ชอบเหมือนกัน 
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200030.pdf   (การยกระดับผลสัมฤทธิ์) 
https://www.youtube.com/watch?v=7BYJatOExi0  (ข้อสอบ O-NET ป.6 (ปี 2561)) 
https://www.youtube.com/watch?v=AfnTaF6RQG8  (ข้อสอบ o-net ป.6 ภาษาอังกฤษ  

ปี 60) 
https://www.youtube.com/watch?v=ahfBEU2YOCY 
https://www.youtube.com/watch?v=_nlsMfQmjm0 
https://www.youtube.com/watch?v=13ihCy80M4s 
https://sites.google.com/site/englishblog03/word-order-khux-xari 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63497/-blo-laneng-lan- 
https://www.youtube.com/watch?v=sD5cFz28zws 
https://www.pinterest.com/pin/444660163185499318/ 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(

ESL)/Feelings_and_emotions/Feeling_vocabulary_ic145610ip 

https://www.myenglishteacher.eu/blog/asking-giving-opinions-agreeing-disagreeing/
https://www.pinterest.com/pin/669769775826742104/
https://www.grammar.cl/Notes.htm
https://www.mtk.ac.th/ebook/forum_posts.asp?TID=1870&PN=1
http://www.thaischool.in.th/_files_school/46101378/data/46101378_1_20190106-200030.pdf
http://www.thaischool.in.th/_files_school/46101378/data/46101378_1_20190106-200030.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7BYJatOExi0
https://www.youtube.com/watch?v=AfnTaF6RQG8
https://www.youtube.com/watch?v=ahfBEU2YOCY
https://www.youtube.com/watch?v=_nlsMfQmjm0
https://www.youtube.com/watch?v=13ihCy80M4s
https://sites.google.com/site/englishblog03/word-order-khux-xari
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63497/-blo-laneng-lan-
https://www.youtube.com/watch?v=sD5cFz28zws
https://www.pinterest.com/pin/444660163185499318/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Feelings_and_emotions/Feeling_vocabulary_ic145610ip
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Feelings_and_emotions/Feeling_vocabulary_ic145610ip
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https://englishgrammarhere.com/grammar/telling-the-time-in-english/ 

https://www.facebook.com/kamyuiworksheet/posts/756182074888384/ 

https://twitter.com/MrsThinglish 

https://www.scholarship.in.th/vocabulary-road-signs/   (ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ) 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63522/-laneng-lan-

?fb_comment_id=1827209317362896_2599329096817577  (ประโยคการถาม-บอกทางเป็น

ภาษาอังกฤษ) 

https://worksheetspdf.com/wp-content/uploads/2019/12/family-flashcards.pdf 

(บัตรค าครอบครัว) 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/61708/-blo-laneng-lan-  

(ประโยคสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว) 

https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/5365.html (ประโยคค าถามเกี่ยวกับ

โรงเรียน) 

http://www.si-englishbkk.com/study-guide/classroom-language-for-english-

students/(ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ส าหรับใช้ในห้องเรียน) 

http://th.interscholarship.com/mickeyeduzones/2072 (100 ประโยคภาษาอังกฤษส าหรับ

ใช้ในห้องเรียน) 

https://www.youtube.com/watch?v=u95x4iiyZAI&feature=youtu.be(100 ประโยค

ภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในห้องเรียน) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-

environment.pdf  (บัตรค าส่ิงแวดล้อม) 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/73203/-blo-laneng-lan- 

(ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม) 

http://www.xn-

12ca5eb0atfbad4eh5ai1ef5bg6a8png.com/index.php?name=news&file=readnews&id=1595   

(บัตรค าอาหาร) 

https://www.scholarship.in.th/talking-about-food-in-english/  (บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ในร้านอาหาร) 

https://englishgrammarhere.com/grammar/telling-the-time-in-english/
https://www.facebook.com/kamyuiworksheet/posts/756182074888384/
https://twitter.com/MrsThinglish
https://www.scholarship.in.th/vocabulary-road-signs/
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63522/-laneng-lan-?fb_comment_id=1827209317362896_2599329096817577
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63522/-laneng-lan-?fb_comment_id=1827209317362896_2599329096817577
https://worksheetspdf.com/wp-content/uploads/2019/12/family-flashcards.pdf
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/61708/-blo-laneng-lan-
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/5365.html
http://www.si-englishbkk.com/study-guide/classroom-language-for-english-students/
http://www.si-englishbkk.com/study-guide/classroom-language-for-english-students/
http://th.interscholarship.com/mickeyeduzones/2072%20(100
https://www.youtube.com/watch?v=u95x4iiyZAI&feature=youtu.be
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-environment.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-environment.pdf
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/73203/-blo-laneng-lan-
http://www.xn-12ca5eb0atfbad4eh5ai1ef5bg6a8png.com/index.php?name=news&file=readnews&id=1595
http://www.xn-12ca5eb0atfbad4eh5ai1ef5bg6a8png.com/index.php?name=news&file=readnews&id=1595
https://www.scholarship.in.th/talking-about-food-in-english/
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https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1

%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9

B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%

B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B

8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%

B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0

%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168   (บทสนทนา

ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร) 

https://www.youtube.com/watch?v=SOxKB-_Jc88   (บทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ร้านอาหาร) 

https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%

A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8

%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%

B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/how-to-order-food-in-english-

at-a-restaurant    (บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร ส่ังอาหารและเครื่องด่ืม) 

https://www.trueplookpanya.com/plook/learning/search?start=48&end=24&sid=80

00&lid=23&cid=8001&ls=&q=&sls=&r=true    (บทเรียนภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัด) 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/62788/-laneng-lan- 

(ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันท่ีพบบ่อยใช้บ่อย) 

https://www.englishinspire.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B

1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%

B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8

%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B

8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81-hobbies-

vocabulary/(ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานอดิเรก hobbies vocabulary) 

https://www.youtube.com/watch?v=TGQQanLjmGc (วิดิโอ 20 ค าถามภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับ Health สุขภาพ) 

https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-trueidintrend_73168
https://www.youtube.com/watch?v=SOxKB-_Jc88
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/how-to-order-food-in-english-at-a-restaurant
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/how-to-order-food-in-english-at-a-restaurant
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/how-to-order-food-in-english-at-a-restaurant
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/how-to-order-food-in-english-at-a-restaurant
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/how-to-order-food-in-english-at-a-restaurant
https://www.trueplookpanya.com/plook/learning/search?start=48&end=24&sid=8000&lid=23&cid=8001&ls=&q=&sls=&r=true
https://www.trueplookpanya.com/plook/learning/search?start=48&end=24&sid=8000&lid=23&cid=8001&ls=&q=&sls=&r=true
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/62788/-laneng-lan-
https://www.englishinspire.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81-hobbies-vocabulary/
https://www.englishinspire.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81-hobbies-vocabulary/
https://www.englishinspire.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81-hobbies-vocabulary/
https://www.englishinspire.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81-hobbies-vocabulary/
https://www.englishinspire.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81-hobbies-vocabulary/
https://www.englishinspire.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81-hobbies-vocabulary/
https://www.youtube.com/watch?v=TGQQanLjmGc
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https://www.youtube.com/watch?v=JtiRdhWBkV0 (ภาษาอังกฤษ : Health (1/2) เรียนรู้

ค าศัพท์ของอาการป่วยในแบบต่างๆ) 

https://www.youtube.com/watch?v=iJIYEepfB1g  (ภาษาอังกฤษ : Health (2/2) วิธีบอก

ฝรั่งว่าเรามีอาการปวด) 

https://www.youtube.com/watch?v=q2nenwSWhc0 (ภาษาอังกฤษ – Weather ฤดูกาล 

(1/2)) 

https://www.youtube.com/watch?v=qfKUDFD0RbU (ภาษาอังกฤษ – Weather ฤดูกาล 

(1/2)) 

https://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/research_1347348576.pdf 

(ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZsdZssFiDA (วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.6 เรื่อง การใช้

ประโยคค าส่ังในชีวิตประจ าวัน) 

https://www.youtube.com/watch?v=V9bgz4upWj4  (การใช้ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง และ

ค าแนะน าง่ายๆ) 

http://easyeng4you.blogspot.com/   (เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ) 

https://pubhtml5.com/foax/frmt/basic (วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6) 
http://www.kalasin3.go.th/news_file/p43008420829.zip (วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 

ภาษาอังกฤษ ป.6) 
http://www.kalasin3.go.th/view.php?article_id=30909 (วิเคราะห์ข้อสอบ O NETช้ัน ป.6 

ปีการศึกษา 2557-2562) 
http://www.xn--12ca5eb0atfbad4eh5ai1ef5bg6a8png.com/ (ฟรีส่ือการเรียนการสอน) 
https://www.youtube.com/watch?v=ahfBEU2YOCY 
https://www.youtube.com/watch?v=_nlsMfQmjm0 
https://www.youtube.com/watch?v=13ihCy80M4s 
https://sites.google.com/site/englishblog03/word-order-khux-xari 
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%

A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8

%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%

B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0

https://www.youtube.com/watch?v=JtiRdhWBkV0
https://www.youtube.com/watch?v=iJIYEepfB1g
https://www.youtube.com/watch?v=q2nenwSWhc0
https://www.youtube.com/watch?v=qfKUDFD0RbU
https://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/research_1347348576.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ZsdZssFiDA
https://www.youtube.com/watch?v=V9bgz4upWj4
http://easyeng4you.blogspot.com/
https://pubhtml5.com/foax/frmt/basic
http://www.kalasin3.go.th/news_file/p43008420829.zip
http://www.kalasin3.go.th/view.php?article_id=30909
http://www.ฟรีสื่อการเรียนการสอน.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ahfBEU2YOCY
https://www.youtube.com/watch?v=_nlsMfQmjm0
https://www.youtube.com/watch?v=13ihCy80M4s
https://sites.google.com/site/englishblog03/word-order-khux-xari
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-emotion-vocabularies
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-emotion-vocabularies
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-emotion-vocabularies
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-emotion-vocabularies
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%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E

0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-

emotion-vocabularies 

https://www.youtube.com/watch?v=Hwe0S7IZrmw  (ภาษาต่างประเทศ ต 1.3 ภาษาเพื่อ

การส่ือสาร ตอน 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=uuvhe9TQdLs  (ฝึกพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ) 

https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50 (Asking for and Giving Directions 

ถามและให้ค าแนะน า) 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ7WVx2EGE0 (การอ่านแผนภูมิแท่ง ตัวอย่าง | 

Reading bar graph examples) 

https://sites.google.com/site/americaisthebesttsfpsfd/home/theskal-laea-wan-

sakhay 

ข้อมูล : -วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี / omnibiografia.com / yclsakhon.com / kroobannok.com / 
dek-d.com / moe.go.th / buddhismarticles.com 
             -ประกาศให้ใช้วันท่ี ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๓ (๒๔๘๔, ๑ 
มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘ หน้า ๓๑–๓๓ 

http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4690&filename=index 

https://guru.sanook.com/2383/ 

ข้อมูลเพิ่มเติม th.wikipedia.org 
https://www.voathai.com/a/thanksgiving-ca/1796848.html 

https://maanow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8

%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/409-

%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8

0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html 

www.dltv วันส าคัญของต่างประเทศ 

https://www.pinterest.com.au/pin/373869206546180102/ 

https://www.pinterest.com.au/pin/371195194281273890/ 

https://www.pinterest.com/pin/666110601113219534/ 

https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-emotion-vocabularies
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-emotion-vocabularies
https://www.edufirstschool.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/feeling-emotion-vocabularies
https://www.youtube.com/watch?v=Hwe0S7IZrmw
https://www.youtube.com/watch?v=uuvhe9TQdLs
https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50
https://www.youtube.com/watch?v=oZ7WVx2EGE0
https://sites.google.com/site/americaisthebesttsfpsfd/home/theskal-laea-wan-sakhay
https://sites.google.com/site/americaisthebesttsfpsfd/home/theskal-laea-wan-sakhay
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4690&filename=index
https://guru.sanook.com/2383/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://www.voathai.com/a/thanksgiving-ca/1796848.html
https://maanow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/409-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
https://maanow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/409-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
https://maanow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/409-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
https://maanow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/409-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
http://www.dltv/
https://www.pinterest.com.au/pin/373869206546180102/
https://www.pinterest.com.au/pin/371195194281273890/
https://www.pinterest.com/pin/666110601113219534/
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ปีการศึกษา  2562 

https://www.youtube.com/watch?v=ahfBEU2YOCY 

https://www.youtube.com/watch?v=_nlsMfQmjm0 

https://www.youtube.com/watch?v=13ihCy80M4s 

https://sites.google.com/site/englishblog03/word-order-khux-xari 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63497/-blo-laneng-lan- 

https://www.youtube.com/watch?v=sD5cFz28zws 

 

ปีการศึกษา  2561 

https://www.youtube.com/watch?v=mdgbExLLLhQ 

https://www.youtube.com/watch?v=05OQPAPh4Nk 

https://www.youtube.com/watch?v=7dLb5fvK5tE 

https://www.facebook.com/KHUNKROOAEW/photos/pcb.176741760454325/176739

027121265/ 

https://www.facebook.com/PracticeEnglishWithThaiEnglishGirl/videos/20103549425

26517/ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahfBEU2YOCY
https://www.youtube.com/watch?v=_nlsMfQmjm0
https://www.youtube.com/watch?v=13ihCy80M4s
https://sites.google.com/site/englishblog03/word-order-khux-xari
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63497/-blo-laneng-lan-
https://www.youtube.com/watch?v=sD5cFz28zws
https://www.youtube.com/watch?v=mdgbExLLLhQ
https://www.youtube.com/watch?v=05OQPAPh4Nk
https://www.youtube.com/watch?v=7dLb5fvK5tE
https://www.facebook.com/KHUNKROOAEW/photos/pcb.176741760454325/176739027121265/
https://www.facebook.com/KHUNKROOAEW/photos/pcb.176741760454325/176739027121265/
https://www.facebook.com/PracticeEnglishWithThaiEnglishGirl/videos/2010354942526517/
https://www.facebook.com/PracticeEnglishWithThaiEnglishGirl/videos/2010354942526517/


คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 

ที่  474 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด                                                                 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

………………………………………………………………. 

ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ด าเนินโครงการยกระดับยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 เป้าหมายของโครงการเพื่อพัฒนาผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงได้จัดท าคู่มือ

การจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเป็นแนวทางให้ครูใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนตาม

ตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563     

เพื่อการด าเนินงานจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ จึงแต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 ประธานกรรมการ 

2. นายมานพ คงเสนา  รองผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

3. นายโพชัน  ขุนาพรม  รองผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

4. นายประสิทธิ์ พิเศษ  รองผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

5. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                   กรรมการ 

6. ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                    กรรมการ 

7. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                    กรรมการ 

8. นายศราวุธ  โรจนาวรรณ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมการและเลขานุการ 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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9. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี      ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก สนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1.  นายโพชัน  ขุนาพรม  รองผู้อ านวยการ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                ประธานกรรมการ  

2.  นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   รองประธานกรรมการ 

3.  นายไชยสิทธิ์  พวงศรี   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

4.  นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

5.  นางสาวสุมาลี  กุงไธสง  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

6.  นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภรูิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

7. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

8. นางมณีรัตน์  เถ่ือนแก้ว  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

9. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

10. นางจุฬาพร  ค าพิมูล   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

11. นางนวลอนงค์  ชูใส   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมการ 

12. นางจุติมาพร  เชียงกา  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นายณรงค์   ศิริวงษ์พานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาววาสนา สุดวิลัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประสานงาน จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ด าเนินงานจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู ปี

การศึกษา 2563ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1. นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธานกรรมการ  

2. นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวัฒน์          ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     รองประธานกรรมการ 

3. นางนวลอนงค์  ชูใส                         ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวอมรา  เจริญศิริ   ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย           กรรมการ 

5. นายสมจิตร รสหอม    ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน           กรรมการ 

6. นางสุภาพ  เข่ือนค า     ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง            กรรมการ 

7. นางจิรันธนนิ   ขันติโชติบริบูรณ์   ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม           กรรมการ 

8. นางทัชชกร  หินทองค า  ครู โรงเรียนบ้านตูมหวาน            กรรมการ 

9. นางวีรยา  ไชยพิศ    ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา            กรรมการ 

10. นางสมรักษ์  ศรีแก้ว    ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์           กรรมการ 

11. นางอมราลักษณ์  ชนะจิต   ครู โรงเรียนบ้านบริหารชนบท           กรรมการ 

12. นางสาวรัสรินทร์  เสนารถรัฐพงศ์   ครู โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"     กรรมการ 

13. นายจิรชัย  สุขวิบูลย์    ครู โรงเรียนจันทราวาส            กรรมการ 

14. นายคงอยู่  ทิพย์โภชน์     ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง           กรรมการ 

15. นางร าไพ  อุตสาหะ    ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า           กรรมการ 

16. นางสมรัตน์  ดวงพรม   ครู โรงเรียนบ้านโคกเปราะ           กรรมการ 

17. นางอริศรา  ศรีงาน   ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา            กรรมการ 

18. นางสาวอุษา  ยิ่งนารัมย์  ครู โรงเรียน อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)          กรรมการ 

19. นายสมบุญ  สิมสีแก้ว   ครู โรงเรียนบ้านหนองระนาม           กรรมการ 

20. นางวรสุดา วงศ์ธนานันท์  ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์           กรรมการ 

21. นางพิกุล เพชรสูงเนิน   ครู โรงเรียนพระครูวิทยา            กรรมการ 

22. นางสาวเบญญาภา  บุตรสีทา   ครู โรงเรียนบ้านตูบช้าง    กรรมการและเลขานุการ 

23. นายวรพล  วิเศษสัตย์    ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 264 

 

 มีหน้ำที่  จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามองค์ประกอบท่ีก าหนดให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

1. นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1        ประธานกรรมการ 

2. นางมณีรัตน์ เถ่ือนแก้ว   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ    

3. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

4. นางนันทพร  ฮิวส์จ   ครู  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์           กรรมการ 

5.  นางสาวฐัติยาภรณ์  พึ่งป่า  ครู  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา           กรรมการ 

6.  นายอนันท์  อินทะดก   ครู  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด           กรรมการ 

7.  นายอิสระ  ออมอด   ครู  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา           กรรมการ 

8.  นายฐิติพันธ์  เจือจันทร์  ครู  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร           กรรมการ 

9.  นายบัญชา  บุญรอดรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้านสารภี            กรรมการ 

10.  นายมนตรี  วิเศษรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)       กรรมการ 

11.  นางสาวจารุชา  รักษารัมย์  ครู  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง           กรรมการ 

12.  นายวิชญสิทธิ์  เอกประดิษฐ์  ครู  โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ           กรรมการ 

13.  นางสาววรรณารัตน์  ซึมรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้านหนองไฮ            กรรมการ 

14.  นางระเบียบ  เกตุชาติ  ครู  โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)          กรรมการ 

15.  นางสาววิภาพร  ซอยรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด           กรรมการ 

16.  นายสมใจ  วรรณโคตร  ครู  โรงเรียนบ้านหนองไทร           กรรมการ 

17.  นายค าภู  หน่อสีดา   ครู  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา           กรรมการ 

18.  นายปกรณ์  ปิยะวงศ์   ครู  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา           กรรมการ 

19.  นางสุภาวดี  ส าราญรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวง           กรรมการ 

20.  นายจักรี  นันทพันธ์   ครู  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน           กรรมการ 

21.  นายพัลลภ  สราญบุรุษ  ครู  โณงเรียนบ้านตะโกตาเนตร           กรรมการ 

22.  นางจงรัก  โสมวงศ์   ครู  โรงเรียนอนุบาลช านิ            กรรมการ 

23.  นางศรีสุดา เตะประโคน  ครู  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา   กรรมการและเลขานุการ 

24.  นางยุพาภัส มวลทอง              ครู  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม   กรรมการและเลขานุการ 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 265 

 

25.  นางสาวจันทร์ฐพร  ศรีสถิตพร      ครู  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง    กรรมการและเลขานุการ 

26.  นางสาวกานต์นภัทร  เฮงสวัสด์ิ     ครู  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  จัดท าคู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามองค์ประกอบท่ีก าหนดให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

1. นางจุฬาพร   ค าพิมูล   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

3. นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์     ครู  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์           กรรมการ 

4. นางล าพวน  ฤทธิ์แก้ว                      ครู  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม           กรรมการ 

5. นางสาวจิรสุดา ส าเลิศรัมย์     ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์”          กรรมการ 

6. นางสาวณัฐกานต์ บุญนวพงศ์   ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์           กรรมการ 

7. นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์   ครู โรงเรียนบ้านหนองมว่ง           กรรมการ 

8. นางนพมาศ  ประภา    ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง           กรรมการ 

9. นางเรืองไร  พรหมบุตร   ครู โรงเรียนวัดข้ีตุ่น            กรรมการ 

10. นางเพ็ญศิริ  ศิริสอน    ครู โรงเรียนวัดโคกสะอาด            กรรมการ 

11. นางสาวรัตนา  เช้ือรัมย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองเก้าข่า           กรรมการ 

12. นางจิรนันท์  อังคศิริชัย   ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัย            กรรมการ 

13. นางอนงค์นาฎ  เถระวัน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)          กรรมการ 

14. นางรัชตา กิตติหิร ญกุล   ครู  โรงเรียนเบญจคามวิทยา           กรรมการ 

15. นางสาวสุขสันต์ สายแสง   ครู โรงเรียนบ้านถาวร            กรรมการ 

16. นางสาวสมทรัพย์  เรืองไพศาล  ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน            กรรมการ 

17. นางสุพันธรัตน์  เข้าเมือง  ครู โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา           กรรมการ 

18. นางสาวจริยา  สินปักษา   ครู โรงเรียน่บ้านช่อผกา            กรรมการ 

19. นางกุลชญา สริรุ่งวนิช   ครู โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง           กรรมการ 

20. นางนฤภร  พรหมบุตร   ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก            กรรมการ 

21. นางบุหลัน  หนองเหล็ก  ครู โรงเรียนวัดสว่างบูรพา            กรรมการ 

22. นางสาวเวธกา  คอนรัมย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ        กรรมการและเลขานุการ 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 266 

 

23. นางสาวจุรีพร  ศรีสง่า                     ครู  โรงเรียนบ้านท้องเรือ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามองค์ประกอบท่ีก าหนด ให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ  

3. นางจุติมาพร  เชียงกา   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวนันทิกร  จันทร์สม  ครู  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5          กรรมการ 

5. นางสาวปิยะนุช  พิกุลทอง  ครู  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)          กรรมการ 

6. นางสมบูรณ์ ดวงจ าปา   ครู โรงเรียนบ้านม่วง            กรรมการ 

7.  นางเสาวนีย์ ลับโกษา                      ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ           กรรมการ 

8. นางเสาวลักษณ์  ทิวคู่    ครู  โรงเรียนบ้านสวายจีก            กรรมการ 

9. นางปิยวดี สีติ      ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราฎร์อุทิศ)          กรรมการ 

10. นางเพียงพร  ไตรสร                      ครู  โรงเรียนบ้านกระสังหรุน่ราษฎร์รังสรรค์         กรรมการ 

11. นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตร           ครู  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง           กรรมการ 

12. นางศรีไพ  สมฤทธิ์    ครู โรงเรียนบ้านหนองมนัปลา           กรรมการ 

13. นางทิพย์สุดา ละมุล                      ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก          กรรมการ 

14. นางกุลพิชา  กาญจนพงศ์    ครู โรงเรียนบ้านทะเมนชัย           กรรมการ 

15. นายมงคล  ทะนันไธสง  ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้           กรรมการ 

16. นางสาวจุฑาทิพย์  อมชารัมย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุใหม่สามัคคี          กรรมการ 

17. นางหนูพิน สาทักรัมย์    ครู  โรงเรียนวัดหนองครก            กรรมการ 

18. นายภัคนันท์ แช่มรัมย์    ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย          กรรมการ 

19. นางบังอร หวังชอบ   ครู  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก           กรรมการ 

20. นางสาวธิดารัตน์  จินพละ              ครู  โรงเรียนวัดละลวด            กรรมการ 

21. นางณิชารีย์  ทองเก้า    ครู  โรงเรียนบ้านประคอง            กรรมการ 

22. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งหาญ  ครู  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก           กรรมการ 

23. นางสาวสายใจ  ศรีนาค  ครู  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก           กรรมการ 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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24. นางวัชราภรณ์  ไวยุกรรณ์  ครู  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา           กรรมการ 

25. นางสุกัลยา  โพธิ์งาม   ครู  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา           กรรมการ 

26. นายสมใจ  วรรณโคตร  ครู  โรงเรียนบ้านหนองไทร           กรรมการ 

27. นายรฐนนท์ ขันธหงษ ์  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ  กรรมการและเลขานุการ 

28. นางสาวจุฑามาส เส้งสง   ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน  กรรมการและเลขานุการ

29. นางสาวสริยา  ทุ่มประโทก    ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราฎร์อุทิศ)  

     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นางสาวณัฐนรี  กระศิริ        ครู โรงเรียนบ้านซ าแฮด "นักศึกษาประชานุสรณ์ 5"   

     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                           

31. นางสาวกันยาพัชย์  ก่ าแก้ว    ครู  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดท าคู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามองค์ประกอบท่ีก าหนด ให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

1. นายมานพ  คงเสนา   รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 ประธานกรรมการ 

2. นางสาวแววตา  วงศ์พิพัฒน์ชัย  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 

3. นางนุศรา  ชะปูแสน   นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 

4. นางสาวอุษณีย์  เดชวิทยาวุฒิ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ            กรรมการ 

5. นางวิลาวัลย์  ตาละค า   นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 

6. นางมุนินทร์  ทะนาร ี   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                  กรรมการ 

7. นางสาวยุวนุช  จงคาดกลาง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน            กรรมการ 

8. นางจุติมาพร  เชียงกา   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต     กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว                  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสารด้านการเงินและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  จากคณะกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาและช้ีแจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการด าเนินงาน   

คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ / เทคโนโลยี 

1. นายประสิทธิ์  พิเศษ   รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 ประธานกรรมการ 

2. นายบัญญัติ มะโนมัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            กรรมการ  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 268 

 

3. นางสาวจีรนันท์  แสงดาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการ 

4. นางสาวสุวรี เจริญรัมย์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                   กรรมการ 

5. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  กรรมการและเลขานุการ 

6. นายธนกฤต ปัจจัย   ลูกจ้างช่ัวคราว       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  23  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ.  2563 

   

 

 

 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  

2.  นายโพชัน  ขุนาพรม        รองผู้อ านวยการ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                

3.  นายศราวุธ  โรจนาวรรณ                  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  

4.  นายไชยสิทธิ์  พวงศรี   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     

5.  นางบุศยรินทร์  อาณาเขต                ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          

6.  นางสาวสุมาลี  กุงไธสง  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          

7.  นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภรูิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     

8. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           

9. นางมณีรัตน์  เถ่ือนแก้ว  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     

10. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           

11. นางจุฬาพร  ค าพิมูล   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                  

12. นางนวลอนงค์  ชูใส   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                  

13. นางจุติมาพร  เชียงกา    ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1             

14. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     

15. นายณรงค์   ศิริวงษ์พานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      

16. นางสาววาสนา สุดวิลัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

1. นางสาวรัตนา  เช้ือรัมย์    ครู โรงเรียนบ้านหนองเก้าข่า 

2. นางสาวเวธกา  คอนรัมย์    ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 

3. นางสาววรรณารัตน์  ซึมรัมย์  ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ 

ออกแบบปก 

1. นางสาวทิพย์ปทุม ประทุมสัน   ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 

 

 

 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 270 

 

 


