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คำนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552)(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ นี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึด
หลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ต้ังแต่ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบ
ยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระ
งาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถนำไปใช้ในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553   (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในการนำไปใช้ในการ
จัดทำกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรูน้ี้จนสำเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

       โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  

          ปีการศึกษา 2๕๖๓ 
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วิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ  และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายและกว้าง
ขึ้น มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต  
  ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึง่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี 
และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทำรายวิชาและ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
 
 

หลักการ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสำคัญดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายสำคัญสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สออด
คล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
จุดหมาย 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม 
                    หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้า
จังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถาม
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 2. พูดโต้ตอบด้วยคำพูดส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้อง
ง่าย ๆ บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และส่ิงของ
ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
 4. พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์ง่าย ๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
 5. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร   คำ  กลุ่มคำ  และประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
 6. บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 8. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง – พูด) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 300 
– 450 คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 
 10. ใช้ประโยคคำเดียว (One Word  Sentence)  ประโยคเด่ียว ( Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดนั้นเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
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ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามรถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่มกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.   ใฝ่เรียนรู้ 
 5.   อยู่อย่างพอเพียง 
 6.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7.   รักความเป็นไทย 
 8.   มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    (4 สาระ    8 มาตรฐาน   16 ตัวชี้วัด ) 

 

สาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ    ดังนี้ 

1)  ภาษาเพื่อการสือ่สาร     การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนข้อมูล  
ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

2)  ภาษาและวัฒนธรรม    การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสัมพันธ์  
ความ 

เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

3)  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้ 

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
4)  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ   และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ตัวชี้วัด 1.  ปฏิบัติตามคำส่ังง่าย ๆ ท่ีฟัง 
  2.  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  3.  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง 
  4.  ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1.  พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
  2.  ใช้คำส่ังง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟัง 
  3.  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 
  4.  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
การเขียน 

ตัวชี้วัด 1.  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
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สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่าง 
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 1.  พูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  2.  บอกช่ือและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 
  3.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน 
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

ตัวชี้วัด 1.  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด 1.  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 1.  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชมรม/ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
 จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
ระดับช้ันประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการ
เน้นเป็นพิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่
เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   
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สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จำนวนช่ัวโมง ๘๐ ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
-๖   โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของ
นักเรียน ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจำนวนช่ัวโมงดังนี้    

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑-๓    จำนวน    ๒   ช่ัวโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
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โครงสร้างหลักสูตรรายชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑2๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑2๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑2๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑2๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑22๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / เนตรนารี 
• ชมรม / ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๔   ช่ัวโมง  / สัปดาห์   
๑. ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 
๓. กิจกรรมรักสุขภาพ     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                        เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
       ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  
และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบ
คำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่าย ๆในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว  พูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคำศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้าร่วม ฟัง   เพื่อให้
ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
ต ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔  
ต ๑.๓ ป.๒/๑ , ป.๒/๑   
ต ๒.๑  ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
ต ๒.๒ ป.๒/๑  
ต ๓.๑  ป.๒/๑  
ต ๔.๑  ป.๒/๑  
ต ๔.๒ ป.๒/๑         

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๖   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ 12101    ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษ         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                           เวลา  200  ชั่วโมง 
 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(100 

คะแนน) 
1       1  :  Self 

- Hello my friend 
- Meet a new 
friend 
- My  body 
 

ต 1.1  ป 2/2   
ต 1.2  ป 2/1  
ป 2/4   
ต 1.3  ป 2/1   
ต 3.1  ป 2/1   
 

การพูดทักทาย การถามทุกข์สุข 
การบอกอายุตัวเอง ถามอายุผู้อื่น การ
พูดแนะนำผู้อื่นโดยใช้คำสรรพนามแสดง
ความเป็นเจ้าของเป็นภาษาท่ีบุคคล
ท่ัวไปใช้กันเป็นสากล  และการมีความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนทำให้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้ตรงเป้า ในเรื่องของ
คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และการบอกขนาด รูปร่างเพื่อ
เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของนักเรียน และ
เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีดีแก่
ผู้เรียน 

33 13 

2 2  :  My Family 
- My family 
-My father is ... 
  (occupation) 
 

ต 1.1  ป 2/2  
ป 2/3  ป 2/4 
ต 4.2  ป 2/1 

การเรียนรู้คำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับ
ครอบครัวรวมทั้งเครือญาติและอาชีพ
ของสมาชิกในครอบครัวทำให้นักเรียน
สามารถพูดบรรยายรายละเอียด และ
ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลของตนกับ
เพื่อนหรือผู้อื่นได้ 

33 12 

3 3:  My School 
- Where is the 
book? 
- How many book? 
-Do you like          
   English? 
-What time is it? 
-Don’t make noise. 
 

ต 1.1  ป 2/1  
ป 2/2  ป 2/3  
ป 2/4 
ต 1.2  ป 2/2  
ป 2/3   
ต 3.1  ป 2/1   
ต 4.1  ป 2/1 
 

    การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว ความชอบหรือไม่ชอบ  การถาม
และบอกเวลาในช่วงต่าง ๆ ของวัน 
รวมทั้งการพูดประโยคคำส่ัง คำขอร้อง
ง่าย ๆ และปฏิบัติตามเป็นทักษะการ
ส่ือสารขั้นพื้นฐานท่ีสำคัญและเป็น
ประโยชน์ นักเรียนจำเป็นต้องศึกษา
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษา
เพื่อให้สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 
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      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๑ 
 

 
 

 
ลำดับท่ี 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(100 

คะแนน) 
 

4 
4: Food and 
Drinks 
-Fruit Varity. 
-I’m thirsty. 
 
 

ต 1.1  ป 2/1   
ป 2/2  ป 2/3   
ต 1.2  ป 2/3   
ต 2.1  ป 2/2 
ป 2/3   
ต 2.2  ป 2/1   
 

    การเรียนรู้ช่ือผลไม้  เครื่องด่ืม แยก
ชนิดของเครื่องด่ืมท่ีมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ พูดแสดงความต้องการ
เกี่ยวกับเครื่องด่ืม การสนทนาซื้อ – ขาย
สินค้า จำนวนและตัวเลข การเรียนรู้
เรื่องมารยาททางสังคม การพูดขอบคุณ
และการพูดรับคำขอบคุณเป็นการ
ส่ือสารขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและเช่ือมโยงกับกลุ่ม
สาระอื่นได้ 
 

34 13 

 
5 

5: Nearby 
Environment 
- My house. 
-Animal voices. 
Under the sea. 

ต 1.1  ป 2/2  
ป 2/3  ป 2/4 
ต 1.3  ป 2/1   
 
 
 

    การสนทนาโต้ – ตอบเกี่ยวกับเรื่อง 
บ้าน  สัตว์ด้วยประโยคง่าย ๆ เป็นการ
ฝึกทักษะทางภาษาเบื้องต้น ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์
ของการส่ือสารจากภาษาท่ีเรียน 

33 12 

 
6 

 6: Recreation 
-My sports. 
-My hobby. 

ต 1.1  ป 2/2  
ป 2/3  ป 2/4 
ต 1.2  ป 2/1   
ต 2.1  ป 2/1   
 

    การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
สนทนาโต้ – ตอบเกี่ยวกับเรื่อง กีฬางาน
อดิเรก และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับ
ผู้เรียนในระดับต้นโดยใช้คำศัพท์และ
โครงสร้างทางภาษาง่าย ๆ เข้าใจได้และ
ส่ือความหมาย จะนำไปสู่การพัฒนา
ทักษะเพื่อการส่ือสารในระดับสูงต่อไป 
 

33 10 

รวม 198 70 
ทดสอบ 2 30 

รวมทั้งส้ิน 200 100 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 
รายวิชาพ้ืนฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือหน่วย  Self      เวลา  33  ช่ัวโมง 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
          อย่างมี เหตุผล 

ตัวชี้วัด ป2/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
           ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป2/1  พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
  ป2/4  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการ 
          พูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด ป2/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

ตัวชี้วัด ป2/1  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การพูดทักทาย การถามทุกข์สุข การบอกอายุตัวเอง ถามอายุผู้อื่น การพูดแนะนำผู้อื่นโดยใช้
คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเป็นภาษาท่ีบุคคลท่ัวไปใช้กันเป็นสากล  และการมีความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทำให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ตรงเป้า ในเรื่องของคำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และการบอกขนาด รูปร่างเพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของนักเรียน และ
เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีดีแก่ผู้เรียน 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      คำศัพท์  :   hungry, tired, cold, sad, happy, great, good, ok, fine ,year(s), old 
            head, arm, leg, stomach, hand, foot, feet, back, tooth, big, small, short, 
long 
      โครงสร้าง  :  I am hungry/ tired/ cold/ sad/ happy/ great/ good/ ok/ fine. 

A  :  Hello. How are you? 
B  :  I’m ___. 
This is my friend.   His/ her name is _____. 
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A  :  I am __ years old.  How old are you? 
B  :  I am ____ years old. 
My ___ hurts. 
Are you ok?     Yes, I’m ok./ No, I’m not. 
This monster has (number)/ (big/ small/ short/ long) + (Parts of body)  

          หน้าท่ีทางภาษา  :   1.  ทักทายถามทุกข์สุขผู้อื่น 
                                2.  การแนะนำช่ือผู้อื่น 
                                3.  การบอกอายุตนเองและ ถามอายุผู้อื่น 

    4.  การบอกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
            3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

              - เรื่องเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการส่ือสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 
 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 6.1  การออกเสียง เน้น หนัก เบา ของคำศัพท์และประโยค 
 6.2  การระบุตัวอักษรตรงกับเสียงท่ีได้ยิน 
 6.3  การพูดทักทายถามทุกข์สุข  พูดบอกอายุและถามอายุคู่สนทนา 
       6.4  การบอกความหมายของคำศัพท์ 
 
7.  การวัดผลและการประเมินผล 

7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 -  สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรว่มกิจกรรม 
 -  สังเกตการอ่านและการออกเสียงคำศัพท์ 
7.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  ตรวจความถูกต้องความคล่องแคล่วในการพูดคำศัพท์และสนทนาถาม – ตอบ 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
       8.1  ใช้ทักษะกระบวนสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ การอ่านออกเสียง ตัวอักษร  คำ ประโยค ( 8  ช่ัวโมง) 
        8.2  ใช้ทักษะกระบวนการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติเรื่องการ แสดงความสัมพันธ์ด้วยภาพของส่ิงต่างๆ 

และความหมาย  (8 ช่ัวโมง)                      
        8.3  ใช้ทักษะกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูล  การส่ือสารระหว่างบุคคลในรูปแบบบทสนทนาทักทาย  

กล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น (8  ช่ัวโมง) 
        8.4 ใช้ทักษะกระบวนการฟัง ดู  พูด  และการอ่าน เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อนและบุคคลใกล้

ตัว ส่วนต่างๆของร่างกาย  การถามช่ือ  การถามอายุ (8  ช่ัวโมง) 
  8..5 ทบทวนความรู้ ทดสอบ (1 ช่ัวโมง) 
 

9.  สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  บัตรคำศัพท์ 
 9.2  แถบประโยค 
 9.3  รูปภาพ 
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แบบบันทึกการสังเกตความกระตือรือร้นในการทำงาน 
ชั้น ……… คร้ังที่…..วันที่…….เดือน…………………….พ.ศ………  ครูผู้สังเกต…………………………………… 

ลำดับ
ท่ี 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคะแนน 

ชื่อ - สกุล 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

ร่วมปรึกษาและ
วางแผนกับเพื่อน

ในกลุ่ม 

ปฏิบัติงานครบ
ตามเวลาที่ได้นัด

หมาย 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของ

กลุ่ม 

ให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน

กลุ่ม 

แนะวิธีทำงาน
และช่วยเหลือ
เพื่อนในกลุ่ม 

ทำงานเสร็จทัน
ตามกำหนดเวลา 

เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

ปรับปรุง พัฒนา
งานให้มีคณุภาพ 

รวมคะ 
แนน 
27 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.                              
2.                              
3.                              
4.                              
5.                              
6.                              
7.                              
8.                              
9.                              
10.                              
11.                              
12.                              
13.                              

14.                              
15.                              
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 12101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

1 :  Self ต 1.1  ป 2/2   
ต 1.2  ป 2/1  ป 
2/4 
ต 1.3  ป 2/1   
ต 3.1  ป 2/1   
 

ออกเสียง อักษร
คำศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 

hungry, tired, cold, sad, 
happy, great, good, ok, 
fine 
year(s), old 
head, arm, leg, 
stomach, hand, foot, 
feet, back, tooth, big, 
small, short, long 

I am hungry/ tired/ cold/ sad/ 
happy/ great/ good/ ok/ fine. 
A  :  Hello. How are you? 
B  :  I’m mot___. 
This is my friend.  
His/ her name is _____. 
A  :  I am __ years old.  
        How old are you? 
B  :  I am ____ years old. 
My ___ hurts. 
Are you ok?     Yes, I’m ok. 
 No, I’m not. 
This monster has (number)/ 
(big/ small/ short/ long) + 
(Parts of body)  

1.  ทักทายถามทุกข์สุขผู้อื่น 
2.  การแนะนำช่ือผู้อื่น 
3.  การบอกอายุตนเองและ 
     ถามอายุผู้อื่น 
4.  การบอกอวัยวะส่วน 
     ต่าง ๆ ของร่างกาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงมี
การเน้นหนักในคำ/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในคำ/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ่ 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้นหนัก
ในคำ/ประโยคบ้าง
ส่ือสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงคำ/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอส่ือสารได้ 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่วไม่
ติดขัด  ชัดเจนทำให้
ส่ือสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
ส่ือสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากส่ือสารได้น้อย 

 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า 18 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูดบทสนทนา 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาท่ีกำหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบคำถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจำไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่
ประสานสายตากับ
ผู้ฟัง 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 
รายวิชาพ้ืนฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือหน่วย  My Family    เวลา  33  ช่ัวโมง 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
          อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป2/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป2/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง 
  ป2/4  ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 
           การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ป2/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การเรียนรู้คำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับครอบครัวรวมทั้งเครือญาติและอาชีพของสมาชิกในครอบครัวทำ
ให้นักเรียนสามารถพูดบรรยายรายละเอียดและส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลของตนกับเพื่อนหรือผู้อื่นได้ 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 

     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
            คำศัพท์  :   dad(father), mum(mother), sister,brother, grandpa(grandfather), 
grandma(grandmother),  aunt, uncle,  nurse, farmer, dentist, baby sister, taxi 
driver, policeman, teacher, doctor 
            โครงสร้าง  :  My dad/ mum’s name is ….. 

 His/ Her name is …… 
 Who’s this/that? This/that is (name). He/ She is my …… 
 This is his/her/name’s + father/ mother/sister/brother/grandfather     
 grandmother/aunt/uncle.   His/ Her name is …… 
 (Name) is (name’s/ his/her) + father/ mother/ sister/ 
brother/grandfather/   
 grandmother/ aunt/ uncle.  
 What does he/ she do? He/ She is a (occupation). 
 He/ She is (adj : tall/short/fat/thin) 
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            หน้าท่ีทางภาษา  :  1. การพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันกัน 
                                   2. การพูดบรรยายบุคคลเกี่ยวกับอาชีพและรูปร่าง 

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 - 

 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการส่ือสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการทำงาน 

5.4  รักความเป็นไทย 
 

     6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  การอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยค 
 6.2  การระบุตัวอักษรตรงกับเสียงท่ีได้ยิน 
 6.3  การพูดสนทนาเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว 
 6.4  การทำแผนภูมิครอบครัว 
 
7.  การวัดผลและการประเมินผล 

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 -  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
 -   ประเมินการอ่าน 
7.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  ตรวจความถูกต้องความคล่องแคล่วในการพูดคำศัพท์และสนทนาถาม – ตอบ 
 -  ตรวจความถูกต้องของแผนภูมิครอบครัว 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง  คำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความง่ายๆ  เกี่ยวกับสมาชิกใน

ครอบครัว/อาชีพ  (  8  ช่ัวโมง) 
        8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
ประโยคและข้อความส้ันๆ  ท่ีฟังหรืออ่าน (  8  ช่ัวโมง) 
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8.3 ใช้ทักษะกระบวนการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ  ใช้ทักษะการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  เกี่ยวกับ 
บุคลิกลักษณะของบุคคล  แสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ และการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
(  8  ช่ัวโมง) 

8.4 ใช้ทักษะกระบวนการ ตอบคำถาม  ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น         
(  8  ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้ทักษะกระบวนการฟงั พูด อ่าน เขียน เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและทดสอบความรู้(  1  ช่ัวโมง) 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1  แผนภูมิครอบครัว  
 9.2  บัตรคำศัพท์ 
 9.3  บัตรภาพ 
 9.4  แถบประโยค 
 9.5  เพลง 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงมี
การเน้นหนักในคำ/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในคำ/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ่ 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้นหนัก
ในคำ/ประโยคบ้าง
ส่ือสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงคำ/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอส่ือสารได้ 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่วไม่
ติดขัด  ชัดเจนทำให้
ส่ือสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
ส่ือสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากส่ือสารได้น้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูด 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาท่ีกำหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบคำถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจำไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่
ประสานสายตากับ
ผู้ฟัง 

 

       เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถของผลงาน 
 

         ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อ
ผิดบ้างและไม่
ครอบคลุม 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อผิด
มากและให้ข้อมูลน้อย 

2.  คำศัพท์ 
สำนวน โครงสร้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อ
ผิดบ้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อผิด
มาก 

3. องค์ประกอบ
ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ
งานแสดงให้เห็น
ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
น่าสนใจมาก 

องค์ประกอบของ
งานมีความ
น่าสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบของ
งานม่น่าสนใจ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน  11-12 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน   8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน    0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 12101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

2 : My 
family 

ต 1.1  ป 2/2  ป 
2/3    
          ป 2/4 
ต 4.2  ป 2/1 

ออกเสียง อักษร
คำศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 

dad(father), 
mum(mother), 
sister, brother, 
grandpa(grandfather), 
grandma(grandmothe
r), aunt, uncle 
 nurse, farmer, 
dentist, baby sister, 
taxi driver, 
policeman, teacher, 
doctor 

My dad/ mum’s name is ….. 
His/ Her name is …… 
Who’s this/that? This/that is (name). He/ 
She is my …… 
This is his/her/name’s + father/ 
mother/sister/brother/grandfather 
grandmother/aunt/uncle. 
His/ Her name is …… 
(Name) is (name’s/ his/her) + father/ 
mother/ sister/ brother/grandfather/ 
grandmother/ aunt/ uncle. What does he/ 
she do? He/ She is a (occupation). 
He/ She is (adj : tall/short/fat/thin) 
 

1. การพูดแนะนำ
สมาชิกใน
ครอบครัวที่มี
ความเกี่ยวพันกัน 
2. การพูด
บรรยายบุคคล
เกี่ยวกับอาชีพ
และรูปร่าง 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 
รายวิชาพ้ืนฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือหน่วย  My School     เวลา   34 ช่ัวโมง 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
           อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป2/1  ปฏิบัติตามคำส่ังง่าย ๆ ท่ีฟัง 
  ป2/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป2/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง 
  ป2/4  ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
          ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป2/2  ใช้คำส่ังง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟัง 
  ป2/3  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ตามแบบท่ีฟัง  
 มาตรฐาน  ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น   
          พื้นฐาน ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

ตัวชี้วัด ป2/1  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 มาตรฐาน  ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด ป2/1  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

2.   สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
   การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ความชอบหรือไม่ชอบ  การถามและบอกเวลาในช่วง

ต่าง ๆ ของวัน รวมทั้งการพูดประโยคคำส่ัง คำขอร้องง่าย ๆ และปฏิบัติตามเป็นทักษะการส่ือสารขั้น
พื้นฐานท่ีสำคัญและเป็นประโยชน์ นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาเพื่อให้
สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
             คำศัพท์  :   an eraser, a pencil case, a notebook, a school bag, a box, a 
pen, a book 
                            near, next to, in front of, behind (number 21-30) 
                            Thai, English, math, art, music 
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                             noon, midnight, in the morning, in the afternoon, in the 
evening, at night 

                show, come, look at, turn on/off, light   
โครงสร้าง  :  Where’s the…? 

It’s in/on/under the …… 
How many +(plural noun) are there on the + (noun)? 
There are……. 
Do you like English?   Yes, I do. No, I don’t. 
What time is it?   It is ……. o’clock. 
It is ……. o’clock in the morning/ in the afternoon/ in the 

evening/ at night. 
Show me your book, please. 
Come here, please. 
Look at the board, please. 

 หน้าท่ีของภาษา  :  1.  การระบุตำแหน่งของส่ิงของ 
   2.  การถาม-ตอบเกี่ยวกับจำนวนของส่ิงของ 
   3.  การถาม-ตอบความชอบหรือไม่ชอบ 
   4.  การถามและบอกเวลา 
   5. การบอกช่วงเวลาต่างๆ ของวัน 
   6.  การพูดประโยคคำส่ังและคำขอร้องง่ายๆ 

   3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 - 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการส่ือสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 
 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 5.4  รักความเป็นไทย 
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6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 6.1  การออกเสียงคำศัพท์และประโยค 
 6.2  การระบุตัวอักษรตรงกับเสียงท่ีได้ยิน 
 6.3  การพูดสนทนาเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ในห้องเรียน 
 6.4  การเขียนบอกเวลา และช่วงเวลา 
       6.5  การใช้ประโยคคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ 
 
 
7.  การวัดผลและการประเมินผล 

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 -  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
 -  ประเมินการอ่าน การพูด 
7.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  ตรวจความถูกต้องความคล่องแคล่วในการพูดคำศัพท์และสนทนาถาม – ตอบ 
 -  ตรวจความถูกต้องของการเขียนบอกเวลา และช่วงเวลา 
 

 8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง การอ่านออกเสียงคำศัพท์  (8 ช่ัวโมง) 
              8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของ     ประโยคและข้อความส้ันๆ  คำส่ัง คำขอร้อง  กิริยาท่าทาง (8 ช่ัวโมง) 

      8.3  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวคำส่ัง  คำขอร้อง  และคำแนะนำ
ง่ายๆ  ท่ีใช้ในห้องเรียน  (8 ช่ัวโมง) 
      8.4  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  และฝึกปฏิบัติ ประโยคเกี่ยวกับส่ิงของในห้องเรยีน  
วชิาเรียน  จำนวนนับ  ช่วงเวลา ( 8ช่ัวโมง) 
      8.5  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน (2 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน เช่น ดินสอ สมุด ฯลฯ  
 9.2  บัตรคำศัพท์ 
 9.3  บัตรภาพ 
 9.4  แถบประโยค 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงมี
การเน้นหนักในคำ/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในคำ/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ่ 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้นหนัก
ในคำ/ประโยคบ้าง
ส่ือสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงคำ/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอส่ือสารได้ 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่วไม่
ติดขัด  ชัดเจนทำให้
ส่ือสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
ส่ือสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากส่ือสารได้น้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูด/ตอบคำถาม 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาท่ีกำหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบคำถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจำไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่
ประสานสายตากับ
ผู้ฟัง 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 12101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

3 : My 
School 

ต 1.1  ป 2/1  ป 
2/2   
          ป 2/3  ป 
2/4 
ต 1.2  ป 2/2  ป 
2/3  
ต 3.1  ป 2/1   
ต 4.1  ป 2/1 
 

ออกเสียง อักษร
คำศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 

an eraser, a pencil case, 
a notebook, a school 
bag, a box 
near, next to, in front 
of, behind (number 21-
30) 
Thai, English, math, art, 
music 
O’clock, time 
noon, midnight, in the 
morning, in the 
afternoon, in the 
evening, at night 
Show, come, look at, 
turn on/off, light 

Where’s the…? 
It’s in/on/under the …… 
How many +(plural noun) are 
there on the + (noun)? 
There are……. 
Do you like English? 
Yes, I do. No, I don’t. 
What time is it? 
It is ……. o’clock. 
It is ……. o’clock in the 
morning/ in the afternoon/ in 
the evening/ at night. 
Show me your book, please. 
Come here, please. 
Look at the board, please. 

1.  การระบุตำแหน่งของ
ส่ิงของ 
2.  การถาม-ตอบเกี่ยวกับ
จำนวนของส่ิงของ 
3.  การถาม-ตอบความชอบ
หรือไม่ชอบ 
4.  การถามและบอกเวลา 
5. การบอกช่วงเวลาต่างๆ 
ของวัน 
6.  การพูดประโยคคำส่ัง
และคำขอร้องง่ายๆ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 
รายวิชาพ้ืนฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือหน่วย  Food And Drinks    เวลา  7  ช่ัวโมง 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
          อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป2/1  ปฏิบัติตามคำส่ังง่าย ๆ ท่ีฟัง 
  ป2/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป2/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
          ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป2/3  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ตามแบบท่ีฟัง  
 มาตรฐาน  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป2/2  บอกช่ือและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 
  ป2/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
 มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป2/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การเรียนรู้ช่ือผลไม้  เครื่องด่ืม แยกชนิดของเครื่องด่ืมท่ีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ พูด

แสดงความต้องการเกี่ยวกับเครื่องด่ืม การสนทนาซื้อ – ขายสินค้า จำนวนและตัวเลข การเรียนรู้เรื่อง
มารยาททางสังคม การพูดขอบคุณและการพูดรับคำขอบคุณเป็นการส่ือสารขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียน
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
        3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
คำศัพท์  :  A dragon fruit, a star fruit, a gooseberry, a jackfruit, a jujube, a 

rose apple, a custard apple, orange juice, milk, cola, lemonade, water, tea, 
hot chocolate, milkshake, coffee, drinks, ice, iced chocolate, iced tea, iced 
coffee, glass, spoon, first, next, then, yum yum! 

 โครงสร้าง   :  What’s this / that? It’s a / an ….. 
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Can I have a / an .., please? 
Here you are. Thank you. 
How many fruits are there?จำนวน 
What are they?    They are …, …., …., and …. 
My favorite fruit is ….. 
What is your favorite fruit? 
I’m thirsty. 
Would you like a drink? 
How much is ..? How much is it? 
It’s ….. baht. 

หน้าท่ีของภาษา  :   1. การถาม-ตอบเกี่ยวผลไม้ 
     2. การถาม-ตอบเกี่ยวกับเครื่องด่ืม 

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
           -  เทศกาลและอาหารในท้องถิ่น 
 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการส่ือสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 
 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 5.4  รักความเป็นไทย 
 
6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 6.1  การออกเสียงคำศัพท์และประโยค 
 6.2  การระบุตัวอักษรตรงกับเสียงท่ีได้ยิน 
 6.3  การพูดสนทนาเกี่ยวกับอาหารและเทศกาลต่าง ๆ 
 6.4  การทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อรวบรวมคำศัพท์ 
 
7.  การวัดผลและการประเมินผล 

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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 -  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
 -  การประเมินการอ่าน 
7.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  ตรวจความถูกต้องความคล่องแคล่วในการพูดคำศัพท์และสนทนาถาม – ตอบ 
 -  ตรวจคำศัพท์จากหนังสือเล่มเล็ก 
 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
            8.1  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง คำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความง่าย ๆ  (8 ช่ัวโมง) 
            8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบภุาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
              ประโยคและข้อความส้ันๆ  คำส่ัง คำขอร้อง  กิริยาท่าทาง (8  ช่ัวโมง) 
            8.3  ใช้ทักษะกระบวนการ ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   และ
การ  
               แสดงความต้องการ  การแสดงความรู้สึกของตนเองในร้านอาหาร (8  ช่ัวโมง) 

8.4 ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน  การส่ือสารระหว่างบุคคลเรื่องเกี่ยวกับอาหาร/เครื่องด่ืม 
(8  ช่ัวโมง) 

8.5 ทบทวนความรู้และทดสอบ (2 ช่ัวโมง ) 
 

9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1  ผลไม้ หรืออาหารของจริง  

 9.2  บัตรคำศัพท์ 
 9.3  บัตรภาพอาหารและผลไม้ 
 9.4  แถบประโยค 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 12101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

 4 : Food 
and Drinks 

ต 1.1  ป 2/1         
ป 2/2    
          ป 2/3   
ต 1.2  ป 2/3 
ต 2.1  ป 2/2    
ป 2/3   
ต 2.2  ป 2/1   
 
 
 
 
 

ออกเสียง อักษร
คำศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 

A dragon fruit, a star 
fruit, a gooseberry, a 
jackfruit, a jujube, a 
rose apple, a custard 
apple, orange juice, 
milk, cola, lemonade, 
water, tea, hot 
chocolate, milkshake, 
coffee, drinks, ice, iced 
chocolate, iced tea, 
iced coffee, glass, 
spoon, first, next, then, 
yum yum! 

What’s this / that? It’s a / an 
….. 
Can I have a / an .., please? 
Here you are. Thank you. 
How many fruits are there?
จำนวน 
What are they? 
They are …, …., …., and …. 
My favorite fruit is ….. 
What is your favorite fruit? 
I’m thirsty. 
Would you like a drink? 
How much is ..? How much is 
it? 
It’s ….. baht. 

1. การถาม-ตอบเกี่ยวผลไม้ 
2. การถาม-ตอบเกี่ยวกับ
เครื่องด่ืม 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงมี
การเน้นหนักในคำ/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในคำ/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ่ 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้นหนัก
ในคำ/ประโยคบ้าง
ส่ือสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงคำ/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอส่ือสารได้ 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่วไม่
ติดขัด  ชัดเจนทำให้
ส่ือสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
ส่ือสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากส่ือสารได้น้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูด 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาท่ีกำหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบคำถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจำไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่
ประสานสายตากับ
ผู้ฟัง 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า 37 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถของผลงาน 
 

         ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อ
ผิดบ้างและไม่
ครอบคลุม 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อผิด
มากและให้ข้อมูลน้อย 

2.  คำศัพท์ 
สำนวน โครงสร้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อ
ผิดบ้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อผิด
มาก 

3. องค์ประกอบ
ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ
งานแสดงให้เห็น
ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
น่าสนใจมาก 

องค์ประกอบของ
งานมีความ
น่าสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบของ
งานม่น่าสนใจ 

 
    เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน  11-12 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน    0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5 
รายวิชาพ้ืนฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือหน่วย  Nearby  and Environment  เวลา  33  ช่ัวโมง 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
          อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป2/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป2/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง 
  ป2/4  ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย 
           การพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด ป2/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การสนทนาโต้ – ตอบเกี่ยวกับเรื่อง บ้าน สัตว์ด้วยประโยคง่าย ๆ เป็นการฝึกทักษะทางภาษา 

เบ้ืองต้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการส่ือสารจากภาษาท่ีเรียน 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

      คำศัพท์   :  brown, grey, house, roof, wall, stairs, sofa, lamp, bookcase, rug, 
bed, television, armchair, wardrobe, bedroom, living room, toilet, kitchen, 
dog, cat, mouse, bird, chicken, sheep, cow, pig, elephant, monkey, snake, 
tiger, hamster, rabbit, turtle, goldfish, lion, lizard, horse, gorilla, whale, squid, 
seahorse, jellyfish, crab, dolphin, starfish  

                   โครงสร้าง  :   What color is it? It’s + color. 
  What color is the roof?   It’s + color. 
  Where is the ..(lamp)..?   It’s..(on)..the..(table).. 
  Is it a /an ..? Yes, it is. No, it isn’t. 
  I have a / an … 
  In my house/ in my house I have ….., …… and …… 
  What can you see ? 
  What can you see under the see?  I can see ………… 
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       หน้าท่ีของภาษา  :    1. การถาม-ตอบเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้าน 
       2. การถาม-ตอบเพื่อให้ได้ข้อมูล และการระบุตำแหน่งของส่ิงของ 

   3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการส่ือสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 
 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 5.4  รักความเป็นไทย 
 
6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 6.1  ออกเสียงคำศัพท์และประโยค 
 6.2  ระบุตัวอักษรตรงกับเสียงท่ีได้ยิน 
 6.3  พูดสนทนาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
 6.4  วาดภาพห้องต่าง ๆ และของในห้องนั้น ๆ แล้วเขียนบรรยาย 
 
7.  การวัดผลและการประเมินผล 

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 -  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
 -  ประเมินการอ่าน 
7.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  ตรวจความถูกต้องความคล่องแคล่วในการพูดคำศัพท์และสนทนาถาม – ตอบ 
 -  ตรวจภาพวาดและการเขียนบรรยายภาพ 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
      8.1  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง คำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความง่าย ๆ  (8  ช่ัวโมง) 

             8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบภุาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความส้ันๆ ( 8 ช่ัวโมง) 
             8.3 ใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้า  สืบค้น รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง(1 ช่ัวโมง) 
             8.4 ใช้ทักษะกระบวนการฟงั พูด อ่าน เขียน การตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน/ฟัง   (8  ช่ัวโมง) 
             8.5  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับบทอ่าน/ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี (8  ช่ัวโมง) 
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9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
9.1  บัตรคำศัพท์ 

 9.2  บัตรภาพ 
 9.3  แถบประโยค 
       

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงมี
การเน้นหนักในคำ/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในคำ/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ่ 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้นหนัก
ในคำ/ประโยคบ้าง
ส่ือสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงคำ/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอส่ือสารได้ 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่วไม่
ติดขัด  ชัดเจนทำให้
ส่ือสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
ส่ือสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากส่ือสารได้น้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูด/ตอบถาม 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาท่ีกำหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบคำถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจำไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่
ประสานสายตากับ
ผู้ฟัง 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถของผลงาน 
 

         ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อ
ผิดบ้างและไม่
ครอบคลุม 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อผิด
มากและให้ข้อมูลน้อย 

2.  คำศัพท์ 
สำนวน โครงสร้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อ
ผิดบ้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อผิด
มาก 

3. องค์ประกอบ
ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ
งานแสดงให้เห็น
ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
น่าสนใจมาก 

องค์ประกอบของ
งานมีความ
น่าสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบของ
งานม่น่าสนใจ 

 
    เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน  11-12 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน    0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม 
 

         ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การวางแผน   
     การทำงาน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทำงานท่ี 
ชัดเจน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทำงาน
แต่มีข้อบกพร่องบ้าง 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทำงาน
ท่ีไม่ชัดเจน 

ไม่มีการวางแผนและ
ไม่มีข้ันตอนการ
ทำงาน 

2.  ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือ
ประสานงานกับกลุ่ม
อย่างเต็มท่ี 

ให้ความร่วมมือ
ประสานงานกับกลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่ 

ให้ความร่วมมือ
ประสานงานกับ
กลุ่มในบางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ขาดการประสานงาน
กับกลุ่ม 

3.  ความ   
     รับผิดชอบ 

รับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายและ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

รับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ดี 

รับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายแต่
ไม่เต็มศักยภาพ 

ขาดความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.  ยอมรับข้อผิด   
     พลาดร่วมกัน   

รับฟังและแก้ไข
ข้อบกพร่องของกลุ่ม
ตามท่ีได้รับการ
เสนอแนะอย่างมี
เหตุผลทุกครั้ง 

รับฟังและแก้ไข
ข้อบกพร่องของกลุ่ม
ตามท่ีได้รับการ
เสนอแนะ 

รับฟังและแก้ไข
ข้อบกพร่องของ
กลุ่มตามท่ีได้รับการ
เสนอแนะแต่ยัง
ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองอยู ่

ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองและปัด
ความรับผิดชอบไป
ให้ผู้อื่น 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ    
          คะแนน  14-16  คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  11-13  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน    0-7    คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 12101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

5 :Nearby 
Environmen
t 

ต 1.1  ป 2/2   
ป 2/3  ป 2/4 
ต 1.3  ป 2/1   
 
 
 
 
 
 

ออกเสียง อักษร
คำศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 

Brown, grey, house, 
roof, wall, stairs, sofa, 
lamp, bookcase, rug, 
bed, television, 
armchair, wardrobe, 
bedroom, living room, 
toilet, kitchen, dog, cat, 
mouse, bird, chicken, 
sheep, cow, pig, 
elephant, monkey, 
snake, tiger, hamster, 
rabbit, turtle, goldfish, 
lion, lizard, horse, 
gorilla, whale, squid, 
seahorse, jellyfish, crab, 
dolphin, starfish  

What color is it? It’s + color. 
What color is the roof?  
It’s + color. 
Where is the ..(lamp)..? 
It’s..(on)..the..(table).. 
Is it a /an ..? Yes, it is. No, it 
isn’t. 
I have a / an … 
In my house/ in my house I 
have ….., …… and …… 
What can you see ? 
What can you see under the 
see? 
I can see ………… 

1. การถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของบ้าน 
2. การถาม-ตอบเพื่อให้ได้
ข้อมูล และการระบุตำแหน่ง
ของส่ิงของ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6 
รายวิชาพ้ืนฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือหน่วย   Recreation    เวลา  33  ช่ัวโมง 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
           อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป2/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป2/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
          ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป2/1  พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
  
 มาตรฐาน  ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป2/1  พูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อสนทนาโต้ – ตอบเกี่ยวกับเรื่อง กีฬางานอดิเรก และการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนในระดับต้นโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างทาง
ภาษาง่าย ๆ เข้าใจได้และส่ือความหมาย จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะเพื่อการส่ือสารในระดับสูงต่อไป 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
               คำศัพท์  :  Sports, football, basketball, baseball, badminton, tennis, 
table tennis, soccer, volleyball, rugby, cooking, dancing, fishing, reading, singing, 
sleeping, eating 
                     โครงสร้าง  :  What sports do you play?  I play ….. 

   What is your hobby? 
    My hobby is ……….. 

                      หน้าท่ีของภาษา  :  1. Asking and giving information 
 3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 - 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
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 -  ความสามารถในการส่ือสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 
 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 5.4  รักความเป็นไทย 
 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  ออกเสียงคำศัพท์และประโยค 
 6.2  ระบุตัวอักษรตรงกับเสียงท่ีได้ยิน 
 6.3  พูดสนทนาเกี่ยวกับกีฬาและงานอดิเรก 
 6.4  วาดภาพกีฬาและงานอดิเรกท่ีนักเรียนชอบ 
 
7.  การวัดผลและการประเมินผล 

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 -  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
7.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  ตรวจความถูกต้องความคล่องแคล่วในการพูดคำศัพท์และสนทนาถาม – ตอบ 

  -  ตรวจภาพวาดกีฬาและงานอดิเรกท่ีนักเรียนชอบ 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

            8.1  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง คำ  ประโยค  ข้อความ (8  ช่ัวโมง) 
            8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบภุาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
              ประโยคและข้อความส้ันๆ (8  ช่ัวโมง) 

8.3 ใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม ศึกษา รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานอดิเรก                   
(8 ช่ัวโมง) 

8.4 ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับบทสนทนาส่ือสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก         
(8  ช่ัวโมง) 

8.5 ทบทวนความรู้และทดสอบ ( 1ช่ัวโมง ) 
8.6  

9.  สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
9.1  บัตรคำศัพท์ 
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 9.2  บัตรภาพ 
 9.3  แถบประโยค 

 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงมี
การเน้นหนักในคำ/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในคำ/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ่ 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้นหนัก
ในคำ/ประโยคบ้าง
ส่ือสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงคำ/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอส่ือสารได้ 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่วไม่
ติดขัด  ชัดเจนทำให้
ส่ือสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
ส่ือสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากส่ือสารได้น้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูด/ตอบถาม 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาท่ีกำหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบคำถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจำไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่
ประสานสายตากับ
ผู้ฟัง 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถของผลงาน 
 

         ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาท่ีเขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อ
ผิดบ้างและไม่
ครอบคลุม 

เนื้อหาท่ีเขียนมีข้อผิด
มากและให้ข้อมูลน้อย 

2.  คำศัพท์ 
สำนวน โครงสร้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อ
ผิดบ้าง 

ใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมีข้อผิด
มาก 

3. องค์ประกอบ
ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ
งานแสดงให้เห็น
ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
น่าสนใจมาก 

องค์ประกอบของ
งานมีความ
น่าสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบของ
งานม่น่าสนใจ 

 
    เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน  11-12 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน    0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม 
 

         ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การวางแผน   
     การทำงาน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทำงานท่ี 
ชัดเจน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทำงาน
แต่มีข้อบกพร่องบ้าง 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทำงาน
ท่ีไม่ชัดเจน 

ไม่มีการวางแผนและ
ไม่มีข้ันตอนการ
ทำงาน 

2.  ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือ
ประสานงานกับกลุ่ม
อย่างเต็มท่ี 

ให้ความร่วมมือ
ประสานงานกับกลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่ 

ให้ความร่วมมือ
ประสานงานกับ
กลุ่มในบางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ขาดการประสานงาน
กับกลุ่ม 

3.  ความ   
     รับผิดชอบ 

รับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายและ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

รับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ดี 

รับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายแต่
ไม่เต็มศักยภาพ 

ขาดความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.  ยอมรับข้อผิด   
     พลาดร่วมกัน   

รับฟังและแก้ไข
ข้อบกพร่องของกลุ่ม
ตามท่ีได้รับการ
เสนอแนะอย่างมี
เหตุผลทุกครั้ง 

รับฟังและแก้ไข
ข้อบกพร่องของกลุ่ม
ตามท่ีได้รับการ
เสนอแนะ 

รับฟังและแก้ไข
ข้อบกพร่องของ
กลุ่มตามท่ีได้รับการ
เสนอแนะแต่ยัง
ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองอยู ่

ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองและปัด
ความรับผิดชอบไป
ให้ผู้อื่น 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ    
          คะแนน  14-16  คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  11-13  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช้ (Fair) 
          คะแนน    0-7    คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 12101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

6 :Recreatio
n     

ต 1.1  ป 2/2  ป 
2/3   
          ป 2/4 
ต 1.2  ป 2/1   
ต 2.1  ป 2/1    
 
 
 
 
 
 

ออกเสียง อักษร
คำศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 

Sports, football, 
basketball, baseball, 
badminton, tennis, 
table tennis, soccer, 
volleyball, rugby, 
cooking, dancing, 
fishing, reading, singing, 
sleeping, eating 
 

What sports do you play? 
I play ….. 
What is your hobby? 
My hobby is ……….. 

1. Asking and giving 
information 
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คณะผู้จัดทำ 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 


