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คาํนํา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 นี้ ไดปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรูใหมี ความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธขององคประกอบหนวยการเรียนรู ตั ้งแตชื ่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรยีน คุณลักษณะอันพึงประสงค ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัด
และประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองคประกอบมีความสอดคลองและ
สัมพันธกัน  สามารถนําไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู  ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ กําหนดไว 

หวังเปนอยางย่ิงวาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่ไดปรับปรุงและพัฒนา คงเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน ในการนําไปใชในการจัดทํา  
กําหนดการสอนและแผนการจัดการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรู และผูมีสวนเกี่ยวของ               
ท่ีชวยปรับปรงุและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรยีนรูนี้จนสําเร็จไว ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรยีนบานนาวัลเปรยีง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ความนํา 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคําสั่งใหโรงเรียนดําเนินการใช
หลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมา ให
เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานนาวัลเปรียง จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  เพ่ือ
นําไปใชประโยชนและเปนกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน  
จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  โครงสราง
เวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัดประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  โดยกําหนดทิศทางใน
การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน  โดยมกีรอบแกนกลางเปนแนวทาง
ที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง และ
มีทกัษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ในทุกระดับเห็นผล
คาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถชวยใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ในระดบัทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสตูรในระดับสถานศึกษามี
คุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ
ชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแตระดับชาติจนกระทั่ง
ถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู เรียนทุก
กลุมเปาหมายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ใน
การวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูท่ีกําหนดไว 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศกึษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความ
รวมมือกับประเทศตาง  ๆชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน  เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และ
ใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง  ๆไดงายและกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชวีิต 

ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซ่ึงกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาอ่ืน  เชน ภาษาฝร่ังเศส เยอรมันจีน ญี่ปุน อาหรับ  บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน  หรือภาษา
อื่น  ๆใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา  ที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช

ภาษาตางประเทศ ส่ือสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมท้ัง
มีความรูความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังน้ี 

1.  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  แลกเปล่ียนขอมูล  ขาวสาร  

แสดงความรูสึกและความคิดเห็น  ตีความ  นําเสนอขอมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ  และ

สรางความสัมพนัธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม   

2. ภาษาและวัฒนธรรม    การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ความสัมพันธ  ความ

เหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

วัฒนธรรมไทย  และนําไปใชอยางเหมาะสม 

3. ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน   การใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับ

กลุมสาระการเรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

4. ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ  ทั้งในหองเรียน
และนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ  ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู
กบัสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 

ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ 

เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ 
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สาระที่  1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ต 1.1  เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล

ตามหลักการอาน 
ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 
ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
สาระที่  3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น 

ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู  และเปดโลกทัศนของตน 
สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ  ทั้งในสถานศกึษา  ชุมชน  และสังคม 
ต  4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสังคมโลก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 



 
 

 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.3 พุทธศักราช 2563 หนา ๔ 
 

 

 
จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองที่ฟง อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคาํ ประโยคงายๆ และบทพดูเขาจังหวะ
งายๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความหมายของคําและกลุมคําที่ฟงตรงตามความหมาย ตอบคําถามจากการฟง
หรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ 
 2. พูดโตตอบดวยคําพูดส้ันๆ งายๆ ในการส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคําสั่งและคําขอรองงายๆ 
บอกความตองการงายๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับ
สิ่งตางๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง 
 3. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองเร่ืองใกลตัว จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล สัตว และส่ิงของตามที่ฟง
หรืออาน 
 4. พูดและทําทาประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา  บอกช่ือและคําศัพทงายๆ 
เก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 5. บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร   คํา  กลุมคํา  และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
 6. บอกคําศพัทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 7. ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
 8. ใชภาษาตางประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว 
 9. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง – พูด) สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เคร่ืองด่ืม และเวลาวางและนันทนาการ ภายในวงคําศัพทประมาณ  
300 – 450 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม) 
 10. ใชประโยคคําเดียว (One Word  Sentence)  ประโยคเดี่ยว ( Simple Sentence) ในการสนทนา
โตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน 
จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 1.  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนําที่ฟง และอาน  อานออกเสียงตัวประโยค  ขอความ  นิทาน  
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก / ระบุประโยคและขอความตรงตามความหมายของสัญลักษณ
หรือเคร่ืองหมายที่อาน บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงาย ๆ และเร่ือง
เลา 
 2.  พุด/เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และการใหคําแนะนํา 
พูด/เขยีนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พูด
และเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึกเก่ียวกับ
เร่ืองตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 3.  พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมแิละตาราง
แสดงขอมลูตาง ๆ ที่ฟงและอาน  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

คุณภาพผูเรียน 
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 4.  ใชถอยคํา  น้ําเสียง  และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวม
กจิกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
 5.  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสยีงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 
และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย 
 6.  คนควา  รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรูและนําเสนอดวย
การพูด/การเขียน 
 7.  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา 
 8.  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
 9.  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
และลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ 1,050 – 1,200 คํา  (คําศพัทท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม) 
 10. ใชประโยคเด่ียวและประโยคผสม (Compound Sentence) ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ 
 

 

     

หลักสูตรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง   มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใช

วิธีการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและ

มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนิน

ชวิีตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสราง

เสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ

การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอื่น 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
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๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร  การทํางาน  การแกปญหา
อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

 
 
 
 

หลักสูตรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้

 
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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สาระที่ 1  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคดิเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด  
1.  ปฏิบัติตามคาํส่ังและคําขอรองท่ีฟงหรืออาน 
2.  อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยคและบทพูดเขาจังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน 

 3.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคํา และประโยคที่ฟง 
 4.  ตอบคาํถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรอืนิทานงาย ๆ  
มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเหน็อยาง
มีประสิทธภิาพ 

ตัวช้ีวัด  
1.  พูดโตตอบดวยคาํส้ันๆ งายๆ ในการส่ือสารระหวางบุคคล ตามแบบที่ฟง 

 2.  ใชคําสั่งและคําขอรองงายๆ ตามแบบที่ฟง 
 3.  บอกความตองการงายๆ ของตนเอง ตามแบบที่ฟง 
 4.  พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟง 
 5.  บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิง่ตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง 
มาตรฐาน  ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ตัวช้ีวัด  
1.  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 
2.  จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล สัตว และส่ิงของตามที่ฟงหรืออาน 
 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนาํไปใชไดอยางเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด  
1.  พูดและทําทาทางประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 2.  บอกชือ่และคําศัพทงายๆ เก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
 3.  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
มาตรฐาน  ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา 
และวัฒนธรรมไทย และนําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
1.  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงาย ๆ ของภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนเอง 

ตัวช้ีวัด 
1.  บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด  
1.  ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

มาตรฐาน  ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด  
1.  ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 
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กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ช่ัวโมง/ป) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร 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 40 
    ภาษาตางประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หนาที่พลเมือง * บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กจิกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชมรม 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ป 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งป เทากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการ
เรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษคือ กลุมสาระการเรียนรูทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร เพ่ือ
พัฒนาการ อานออก เขียนได ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคท่ีดี มี
ประโยชน มีความสนใจใฝรูใฝเรียน โดยจัดการเรยีนการสอนและวัดผลประเมินผลเปนรายป   

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับทองถ่ิน และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนไดจัดการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพื่อเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จํานวน   ๒๐๐ ช่ัวโมง 
ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ -๖   โดยไมนําคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมเพ่ือตัดสิน
การเลื่อนชั้นของนักเรียน มรีายวิชาและจํานวนชั่วโมงดังนี้    
โครงการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพนักเรียน 
ช้ัน   ป.๑ - ๖ จํานวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
 
โครงสรางหลักสูตรชั้นป   เปนโครงสรางท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรยีนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเตมิ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป 
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รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน (๘๔๐) 
ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย  200 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร  200 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  40 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  40 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ  40 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ  4๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 
อ ๑3๒๐๑ 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
หนาที่พลเมือง  

๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กจิกรรมสงเสรมิสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กจิกรรมสรางเสริมคุณธรรม    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 

 
 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
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อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓                                                 เวลา    160    ช่ัวโมง 
 
      ปฏิบัติตามคําส่ังและคําขอรองท่ีฟงหรืออาน คํา สะกดคํา อานกลุมคําประโยค และบทพูดเขาจังหวะ
(chant) งายๆ ถูกตองตามหลักการอานภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคํากลุมคําและประโยคที่ฟง   
จากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ  คําสั้นๆ งาย ๆในการส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง  
คําส่ังและคําขอรองงายๆ ตามแบบที่ฟง ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง  ขอและใหขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบท่ีฟง ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่
ฟง ใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว คําตามประเภทของ บุคคล สัตว และสิ่งของตามที่ฟงหรืออาน 
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษาชื่อและคําศัพทงายๆเก่ียวกับเทศกาล/วนัสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยความแตกตางของเสียงตัว อักษร คํา 
กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทยคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน สถานการณงายๆท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว 
  โดยการอานออกเสียงสะกดคํา ฟง พูด เลือก/ระบุ ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก จัดหมวดหมู ทําทา
ประกอบ เขารวมกิจกรรม เพ่ือใหมีความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําความรูไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยกุตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
ต ๑.๒  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
ต ๑.๓ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  
ต ๒.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
ต ๒.๒ ป.๓/๑  
ต ๓.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๒  ป.๓/๑         

        รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 



 
 

 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.3 พุทธศักราช 2563 หนา ๑๓ 
 

 

โครงสรางรายวิชา     
รายวิชาพ้ืนฐาน            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              รหัสวิชา อ13101 

วิชา  ภาษาอังกฤษ                   ชั้นประถมศกึษาปที่ 3                         เวลา   160 ช่ัวโมง 
ลําดั
บที่ 

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง

) 

นํ้าหนัก 
(100 

คะแนน ) 
 

1 
หนวยการเรียนรูที่      
1  :  Self 
 

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

กา รอ านคํ า   กลุ มคํ า  
ประโยค  การเลือกภาพ  การ
สนทนาถาม-ตอบ การใชคําสั่ง
คํ า ขอร อง  การขอและ ให
ขอมูลแสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็น เก่ียวกับตนเอง 
เ ช น  ชื่ อ  น ามสกุ ล   อา ยุ  
ความรูสึก  สวนตาง ๆ ของ
รางกาย  นําไปสูการมีทักษะ
สื่ อ ส า รท า งภ า ษ า ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร    

 
 
 

33 

 
 
 

10 

 
2 

หนวยการเรียนรูที่        
2:  My family 
 
 

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

การสะกด  อานออกเสียง การ
เขียน  คํา  กลุมคํา ประโยค  
ก า ร เ ลื อ ก ภ า พ  แ ล ะ ก า ร
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับสมาชิก
ในครอบครัว  อาชีพ  สถานที่
ทํางานของบุคคลในครอบครัว 
รวมถึงสัตวเลี้ยง การบรรยาย
ลักษณะของบุคคลและสัตว
เลี้ยง ตามโครงสรางทางภาษา
เปนการพัฒนาทักษะการคิด
และทักษะการสื่อสาร   

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

10 

 
3 

หนวยการเรียนรูที่        
3:  My school 
-  
 
 
 
 
 
 

ต 1.1  ป 3/1  ป 3/2  
         ป 3/3  ป 3/4 
ต 1.2  ป 3/1  ป 3/2   
ต 1.3  ป 3/1  ป 3/2 
ต 3.1  ป 3/1   
ต 4.1  ป 3/1 
 

การฟ ง   พูด  อ าน   เ ขียน 
จําแนกคําและภาพ เก่ียวกับ
สิ่งของในโรงเรียน  ชั้นเรียน 
วัน เวลา รวมทั้งการใชคําสั่ง  
ปฏิบัติตามคําสั่ง  การสนทนา
ตามสถานการณตา ง  ๆใน
โรงเรียน  นําไปสูการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการ
คิ ด  แ ล ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

15 
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ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิตประจําวัน 

 
4 

หนวยการเรียนรูที่       
4: Food and 
Drinks 
 
 
 

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

ป 3/5    
ต 2.1  ป 3/1  ป 3/2   
          ป 3/3   
ต 2.2  ป 3/1   
ต 3.1  ป3/1 
 

การอ าน  การฟ ง  การพู ด
สนทนา  การจําแนกประเภท 
เก่ียวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม  
เทศกาลของเจาของภาษา  
นําไปสูความเขา ใจในเรื่ อง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
เปนการสื่อสารขั้น พ้ืนฐาน
สําหรับผู เรียน  นําไปใช ใน
ชีวิตประจําวันได 
 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

15 

 
5 

หนวยการเรียนรูที่       
5: environment 
. 

ต 1.1  ป 3/2  ป 3/3   
          ป 3/4   
ต 1.2  ป 3/1   
ต 1.3  ป 3/1 
ต 4.2  ป3/2 

  การสะกดคํา  อานคํา และ
ประโยค  บทสนทนา  
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมใกลตัว 
ไดแก สถานที่  สัตวใน 
ทองถ่ิน  ประเทศในกลุม
อาเซยีน  จะนําไปสูการ
พัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสาร
ในโอกาสตอไป 
 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

10 

 
6 

หนวยการเรียนรูที่       
6: Recreation 
 

ต 1.1  ป.3/2  ป.3/3   
          ป.3/4 
ต 3.1  ป.3/1   
ต 4.2  ป.3/1 

การสะกดคํา  
ออกเสียง คํา  ประโยค  
โครงสรางภาษางาย ๆ เขาใจ
ไดและสื่อความหมายได
ถูกตอง  เก่ียวกับของเลนใน
สนามเด็กเลน   และกิจกรรม
ยามวาง  จะนําไปสูการ
พัฒนาการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในระดับสงูขึ้นตอไป 

 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

10 

รวม 194 70 
ทดสอบ 6 30 

รวมทั้งสิ้น 200 100 
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หนวยการเรียนรู ที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชื่อหนวย  self   ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3    เวลา  33   ชั่วโมง  

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตผุล 
ตัวชี้วัด ป3/2  อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคาํ ประโยคและบทพูดเขาจังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน 
 ป3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคาํ และประโยคที่ฟง 
 ป3/4  ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ  
มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป3/1  พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่ฟง 
 ป3/2  ใชคาํสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง 
 ป3/4  พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบท่ีฟง  
2.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การอานคํา  กลุมคํา ประโยค  การเลือกภาพ  การสนทนาถาม-ตอบ การใชคําสั่งคําขอรอง  การขอ
และใหขอมูลแสดงความรูสึก และความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เชน ชื่อ นามสกุล  อายุ สวนสูง  น้ําหนัก
ความรูสึก สวนตาง ๆ ของรางกาย   นําไปสูการมีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   
  

3.    สาระการเรียนรู 
3.1สาระการเรียนรูแกนกลาง 
คําศัพท   :     A-Z   a-z    Good morning   Good afternoon  Good evening   happy    

sad  good  sick    nickname  first name  family name  one  two  three  four  five  six  seven  
eight  nine  ten  twenty  thirty  forty  fifty  one hundred   body   eye/eyes  ear/ears   
shoulder/ shoulders   knee/knees   foot/feet  toe/toes 
 โครงสราง   :  Good morning/afternoon/evening. How are you ?  

I’m fine/good/happy.    I’m not fine. I’m sick. 
What’s your name?/ My  name is …….  /  How do you spell that? 
 How old are you? /I am …..   years  old. 
What’s this?  It’s a ……..  /  What’re these/  They’re…… 

 หนาที่ทางภาษา พูดขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

 3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
3.2.1  เรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
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 -  ความสามารถในการคิด 
 ทักษะการรวบรวมขอมูล 
 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการเปรียบเทยีบ 
 ทักษะการนําความรูไปใช 
 ทักษะการตั้งคําถาม 
 ทักษะการสังเกต 
 ทักษะการจําแนกประเภท 
 ทักษะการเชื่อมโยง 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 5.1 มีวินัย 
 5.2 ใฝเรยีนรู 
 5.3 มุงมั่นในการทํางาน 

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  พูดทักทาย ถามตอบ ใหขอมูลเก่ียวกับความรูสึกของตนเอง 
 6.2  สนทนาถาม ตอบ ชื่อเลน ชื่อจริง นามสกุล    
 6.3  สนทนาถามตอบเก่ียวกับอายุ 
 6.4  ถามตอบเก่ียวกับสวนตาง ๆของรางกาย 
 6.5  เขียนตามคําบอกเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของรางกาย 
 6.6  แบบทดสอบหลังเรียน 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  สังเกตการพูด  และออกเสียงคําศัพทและประโยค   
 -  สังเกตความกระตือรือรนในการทํางาน 
7.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
 -   ประเมินความถูกตองการเขียนตามคําบอก 
 -   ประเมินความถูกตองของแบบทดสอบหลังเรียน 

8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1  ทําแบบทดสอบกอนเรยีน  ทบทวน A-Z ทักทาย  สนทนา  ถามความรูสึก  (ชั่วโมงที่ 1-8) 
 8.2  สนทนาถามตอบ  เกี่ยวกับชื่อสกุล (ชั่วโมงที่ 9-15) 

8.3  เรียนรูเร่ืองตัวเลข   สนทนาถามตอบ เก่ียวกับอายุ(ชั่วโมงที่ 16-22) 
8.4  ถามตอบเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของรางกาย (ชั่วโมงท่ี 23-30) 
8.5  ใชคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่ง Touch your   สวนตาง ๆของรางกาย . (ชั่วโมงที่31 ) 
8.6  เขียนตามคําบอกเก่ียวกับสวนตาง ของรางกาย (ชั่วโมงท่ี 32) 
8.7  ทําแบบทดสอบหลังเรียน(ชั่วโมงท่ี 33) 
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9. ส่ือ / แหลงเรียนรู 
 9.1 บัตรอักษร A-Z   
 9.2  บัตรคําศัพทตัวเลข 
 9.3 บัตรคาํศัพทรางกาย/ความรูสึก 
 9.4 บัตรภาพรางกาย 
 9.5 แถบประโยค 
 
 

เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูดบทสนทนา 

 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน  16- 20 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน 11-15  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  6-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
          คะแนน  0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor)

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกตอง
ดานเนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เนื้อหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองเปนสวน
ใหญ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบาง
เล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการแสดงออก
ทางสีหนาและ
ทาทางอยาง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจํา
ไมเปนธรรมชาติ 
ไมประสานสายตา
กับผูฟง 

2 

คะแนนรวม 20 
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แบบบันทึกการสังเกตความกระตอืรือรนในการทํางาน 
ชั้น ……… คร้ังที…่..วันท่ี…….เดือน…………………….พ.ศ………  ครูผูสังเกต…………………………………… 

ลําดับ
ท่ี 

พฤติกรรมบงชี้ 
ระดับคะแนน 

ช่ือ - สกุล 

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

รวมปรึกษาและ
วางแผนกับเพ่ือน

ในกลุม 

ปฏิบัติงานครบ
ตามเวลาท่ีไดนัด

หมาย 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลงของ

กลุม 

ใหความรวมมือ
ในการทํางาน

กลุม 

แนะวิธีทํางาน
และชวยเหลือ
เพื่อนในกลุม 

ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา 

เห็นประโยชน
สวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน 

ปรับปรุง พัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

รวมคะ 

แนน 
27 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหาทางภาษา  อ 13101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู 

Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

 
1 : Self 

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

ออกเสียง อักษรคําศัพท
และประโยคตาง ๆใน
บทเรียน 

A-Z   a-z     
Good morning    
Good afternoon   
Good evening   happy    
sad  good  sick    
nickname  first name  
family name  one  two  
three  four  five  six  seven  
eight  nine  ten  twenty  
thirty  forty  fifty  one 
hundred   body    
eye/eyes  ear/ears   
shoulder/ shoulders   
knee/knees    foot/feet  
toe/toes 
 

Good 
morning/afternoon/evening. 
How are you ?  
I’m fine/good/happy.    
 I’m not fine. I’m sick. 
What’s your name? 
 My  name is …….    
How do you spell that? 
How old are you?  
I am …. years  old. 
What’s this?  It’s a ……..   
 What’re these/  They’re…… 
  

1.พูดใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง 
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หนวยการเรียนรู ที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย   My family  ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 3    เวลา  33   ชั่วโมง  

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน   ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

อยางมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด ป3/2  อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยคและบทพูดเขาจังหวะ (chant) งายๆ 

ถูกตองตามหลักการอาน 
ป3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคํา และประโยคท่ีฟง 

  ป3/4  ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ  
มาตรฐาน   ต 1.3  นําเสนอขอมลูขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ  

โดยการพูดและการเขียน 
ตัวช้ีวัด ป3/1  พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  

2.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสะกด  อานออกเสียง การเขียน  คํา  กลุมคํา ประโยค  การเลือกภาพ และการสนทนาพูดคุย
เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว  อาชีพ  สถานที่ทํางานของบุคคลในครอบครัว รวมถึงสัตวเลี้ยง การบรรยาย
ลักษณะของบุคคลและสัตวเลี้ยง ตามโครงสรางทางภาษาเปนการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการสื่อสาร   

3.     สาระการเรียนรู 
3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
คําศัพท   :     family, father , mother , brother,  sister,  grandfather, grandmother,  
niece,  nephew, long, short , fat, thin, curly,  straight, black, brown, yellow, grey, green, 
hair, eyes, ears, nose, mouth, blond, teacher , doctor, nurse, janitor, seller, carpenter, 
driver, hairdresser, dentist, solider, government officials, officer , postman , 
policeman ,fisherman employee, farmer, housewife, house, farm, sea, post office, 
police station, hospital, school, hotel, office, shop, market pet, dog, cat, cow, duck, 
chicken, rooster, hen, rabbit, bird, fish, fur, whiskers, paws, claws, feathers, wings, tail, 
bedroom, bathroom, living room, toilet, kitchen 

  
โครงสราง   :  How many people are there in your family?  There are  5 people. 

Who is that man/woman?   He/ She is my father.  He has got curly 
hair. 

What does your father do? /What does he/she do?   He is a farmer. 
Do you have any pet? Yes, I have a…………. It has got brown fur. 
How many room are there in your house? There are 4   rooms. 
What’s this?  It’s a ……..  /  What’re these?  They’re…… 
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หนาที่ทางภาษา :  ถามตอบเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว 

     การพูดบอกลักษณะของบุคลและสัตวเลี้ยง 
    การสนทนาถามตอบเก่ียวกับจํานวนสมาชิก และหองตาง ๆในบาน 
 3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

 3.2.1อาชีพในทองถ่ิน 
3.2.2 สัตวเลี้ยงในทองถ่ิน 

 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการเปรียบเทียบ 
 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการนําความรูไปใช 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝเรยีนรู 
 5.3  มุงมั่นในการทํางาน 
6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 6.1  พูดออกเสียงคําศัพทและสนทนาประโยค 
 6.2  สรางแผนภูมิครอบครัวตนเอง 
 6.3  สัมภาษณอาชีพสมาชิกในครอบครัวของเพ่ือน 

6.4 เขียนบรรยายภาพสัตวเลี้ยง เกี่ยวกับลักษณะ รูปราง สี 
6.5 วาดแผนผังหองตาง ๆในบาน 
6.6 ทดสอบหลังเรียน 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 

  -ตรวจการสรางแผนภูมิครอบครัวตนเอง 
  -ตรวจใบงานการสัมภาษณอาชีพสมาชิกในครอบครัวของเพ่ือน 

-ตรวจการเขียนบรรยายภาพสัตวเลี้ยง เกี่ยวกับลักษณะ รูปราง สี 
-ตรวจการวาดแผนผังหองตาง ๆในบาน 

7.2  การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
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 8.1  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  จากนั้นพูดออกเสียงคําศัพทเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว และสนทนา
ประโยค How many people are there in your family?  There are  5 people. Who is that 
man/woman?   He/ She is my father. (ชั่วโมงที่ 1-5) 

 8.2  สนทนาประโยคบรรยายลักษณะสมาชิกในครอบครัว  Father/ He has got curly hair.  สราง
แผนภูมิครอบครัวตนเอง(ชั่วโมงท่ี 6-13) 

 6.3  สนทนาประโยคเก่ียวกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัว  และสัมภาษณอาชีพสมาชิกในครอบครัว
ของเพ่ือน (ชั่วโมงที่ 14-21) 

6.4 สนทนาถามตอบเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงเขียนบรรยายภาพสัตวเล้ียง เกี่ยวกับลักษณะ รปูราง สี 
6.5 สนทนาถามตอบเกี่ยวกับจํานวนหองในบาน และวาดแผนผังหองตาง ๆในบาน(ชั่วโมงที่ 28-32) 
1.6 ทบทวน และทดสอบหลังเรยีน(ชั่วโมงท่ี 33) 

9. สื่อ/ แหลงเรียนรู   
 9.1  บัตรคําศัพทสมาชิกในครอบครัว/สถานที่ /อาชีพ /สัตวเลี้ยง /หองในบาน/ สี  /รปูราง/ ขนาด 
 9.2 บัตรภาพสถานที่ /อาชีพ /สัตวเลี้ยง /หองในบาน/ สี  /รูปราง/ ขนาด 
 9.3 แถบประโยค 
              9.4 ใบงาน 
 9.5 แบบทดสอบ                                     
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูดบทสนทนา 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน  16- 20 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
คะแนน 11-15  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good) 
คะแนน  6-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
คะแนน  0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกตอง
ดานเนื้อหา 

ตอบคาํถามไดตรง
ประเด็นเน้ือหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองเปนสวน
ใหญ มกีารแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบาง
เล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เนื้อหานอย 
ไมมีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการแสดงออก
ทางสีหนาและ
ทาทางอยาง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจํา
ไมเปนธรรมชาติ 
ไมประสานสายตา
กับผูฟง 

2 

คะแนนรวม 20 
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แบบบันทึกการสังเกตความกระตอืรือรนในการทํางาน 
ชั้น ……… คร้ังที…่..วันท่ี…….เดือน…………………….พ.ศ………  ครูผูสังเกต…………………………………… 

ลําดับ
ท่ี 

พฤติกรรมบงชี้ 
ระดับคะแนน 

ช่ือ - สกุล 

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

รวมปรึกษาและ
วางแผนกับเพ่ือน

ในกลุม 

ปฏิบัติงานครบ
ตามเวลาท่ีไดนัด

หมาย 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลงของ

กลุม 

ใหความรวมมือ
ในการทํางาน

กลุม 

แนะวิธีทํางาน
และชวยเหลือ
เพื่อนในกลุม 

ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา 

เห็นประโยชน
สวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน 

ปรับปรุง พัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

รวมคะ 

แนน 
27 
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Unit 
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู 

Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

2 : My 
Family 

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

ออกเสียง อักษรคําศัพท
และประโยคตาง ๆใน
บทเรียน 

family, father , mother , 
brother,  sister,grandfather, 
grandmother,  niece,  
nephew, long, short , fat, 
thin, curly,  straight, black, 
brown, yellow, grey, green, 
hair, eyes, ears, nose, 
mouth, blond, teacher , 
doctor, nurse, janitor, 
seller, carpenter, driver, 
hairdresser, dentist, 
solider, government 
officials, officer , postman , 
policeman ,fisherman 
employee, farmer, 
housewife, house, farm, 
sea, post office, police 
station, hospital, school, 
hotel, office, shop, market  

How many people are there 
in your family?  There are  5 
people. 
Who is that man/woman?   
He/ She is my father.  He has 
got curly hair. 
What does your father do? 
/What does he/she do?   He 
is a farmer. 
Do you have any pet? Yes, I 
have a…………. It has got 
brown fur. 
How many room are there in 
your house? There are 4   
rooms. 
What’s this?  It’s a ……..  /  
What’re these?  They’re…… 

1.ถามตอบเก่ียวกับสมาชิก
ในครอบครัว 
2.การพูดบอกลักษณะของบุ
คลและสัตวเลี้ยง 
3.การสนทนาถามตอบ
เก่ียวกับจํานวนสมาชิก และ
หองตาง ๆในบาน 
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หนวยการเรียนรู ที่ 3 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชื่อหนวย   My school  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3    เวลา  34  ชั่วโมง  

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตผุล 
ตัวชี้วัด ป3/1  ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองที่ฟงหรืออาน 
 ป3/2  อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยคและบทพูดเขาจังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน 
 ป3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคาํ และประโยคที่ฟง 
 ป3/4  ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ  
มาตรฐาน  ต 1.2   มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป3/1   พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่ฟง 
 ป3/2  ใชคาํสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง 
มาตรฐาน  ต 1.3   นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
ตัวชี้วัด ป3/2  จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของตามที่ฟงหรืออาน 
มาตรฐาน  ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพื้นฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนเอง 
ตัวชี้วัด ป3/1  บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน  ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด ป3/1  ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน 

 2.   สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การฟง  พูด อาน  เขียน จําแนกคําและภาพ เกี่ยวกับสิ่งของในโรงเรียน  ชั้นเรียน วัน เวลา รวมท้ังการ
ใชคําสั่ง  ปฏิบัติตามคําสั่ง  การสนทนาตามสถานการณตาง ๆในโรงเรียน  นําไปสูการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการคิด และทําใหเกิดความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ชีวิตประจําวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู 

3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
คําศพัท   :     Computer, television, fan, radio, number 31-50, Crayons, broom, bin, 

pencil sharpener, rubber, ruler, notebook, workbook,  light, CD player, good at, breakfast, 
lunch, dinner, get up, go to school, English, Thai, Social, Science, Art, Sunday, Monday, 
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sorry, excuse me, thank you, your turn, 
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play, work, read, write, draw, speak, shout, clap, eat, take off, in ,on, under ,red, yellow, pink, 
green, orange, blue, purple  
 โครงสราง   :  Give me a/an……..Draw and color the picture. Put a/an … in/on/under 
a/an…. 
   Stand /walk in line, please.  Make a circle. 

Don’t eat in class. Please take a queue. Don’t make a loud noise. 
May I come in, please?   May I go out, please? 
Can you help me, please? 
How many ….are there in the classroom?  
There is ………….. /There are………………. 
What time do you get up? 
I get up at…(time).. 
Do you get up at …? 
Yes, I do. No, I don’t. 
When do you learn… (subject)? 
I learn ..(subject)…. at …o’clock in/on….(day)… 

 หนาท่ีทางภาษา : สนทนาเก่ียวกับขอตกลงในหองเรียน  และการใชประโยคคําสั่ง/ขอรอง 
ถามตอบเก่ียวกับจํานวนสิ่งของในหองเรียน 

   ถามตอบเก่ียวกับเวลาและกิจวัตรประจําวัน 
   ถามตอบเก่ียวกับวัน  เวลาเรียน 

3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
 3.2.1  ชื่อโรงเรยีน   สีประจําโรงเรียน ตารางเวลาเรียน ของตนเอง 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการแปลความ 
 ทักษะการเปรียบเทยีบ 
 ทักษะการนําความรูไปใช 
 ทักษะการตั้งคําถาม 
 ทักษะการรวบรวมขอมูล 
 ทักษะการสังเกต 
 ทักษะการจําแนกประเภท 
 ทักษะการจัดกลุม 
 ทักษะการเชื่อมโยง 

 -  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝเรียนรู 
 5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  อานออกเสียงคําศัพทและประโยค 
 6.2  ใชประโยคคําสั่ง  ขอรอง กิจกรรมในหองเรียน 
 6.3  ถาม - ตอบเก่ียวกับจํานวนสิ่งของในหองเรียน 
 6.4  สํารวจบันทึกจํานวนสิ่งของในหองเรียน 

6.5 เขียนบันทึกบอกเวลาการทํากิจวัตรประจําวันใน 1  สัปดาห    
6.6 เขียนตารางเรียนของตนเอง 
6.7 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 

  - ตรวจความถูกตองของการอานออกเสียงคําศัพทและประโยค 
 - ตรวจความถูกตองของการฟงประโยคคําสั่ง  ขอรอง กิจกรรมในหองเรียน 

  - ตรวจความถูกตองของการถาม - ตอบเกี่ยวกับจํานวนสิ่งของในหองเรียน 
- ตรวจความถูกตองของการสํารวจบันทึกจํานวนสิ่งของในหองเรยีน 
- ตรวจความถูกตองของการเขียนบันทึกบอกเวลาการทํากิจวัตรประจําวันใน 1  สัปดาห    
- ตรวจความถูกตองของการเขียนตารางเรียนของตนเอง 

7.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  -    ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 

8.  กิจกรรมการเรียนรู 
8.1 ทดสอบกอนเรียน  อานออกเสียงคาํศัพทในชั้นเรยีน  และฝกพูดประโยคคาํสั่งคําขอรองในชั้น
เรียน (ชั่วโมงท่ี 1-5) 
8.2 อานจํานวนตัวเลข 31-50 แลวฝกถามตอบจํานวนสิ่งของในชั้นเรียน (ชั่วโมงท่ี 6-13) 
8.3 ทําใบงานสํารวจจํานวนสิ่งของในชั้นเรียน (ชั่วโมงท่ี 14) 
8.4 ฝกอานสะกด ออกเสียงคําศัพท เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน มื้ออาหาร  และอานเวลา(ชั่วโมงท่ี 
15-20) 
8.5 สนทนาถามตอบเก่ียวกับเวลาที่ทํากิจวัตรประจําวัน  โดยใชประโยค What time do you get 
up?   
  I get up at(time).. (ชั่วโมงที่ 21-26) 
 
8.6 สนทนาถามตอบเก่ียวกับเวลาที่ทํากิจวัตรประจําวัน  โดยใชประโยค Do you get up at …? 
  Yes, I do. No, I don’t.และเขียนบันทึกการทํากิจวัตรประจําวันใน 1 สัปดาห (ชั่วโมงที่ 27-30) 
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8.7 อานออกเสียงคําศัพท  เก่ียวกับวิชาเรียน เขียนตารางเรียนของตนเอง (ชั่วโมงที่ 31) 
8.8 อาน สะกดคาํเก่ียวกับวัน ใน 1 สัปดาห และสีประจําของแตละวัน และจับคูวัน กับสีประจําวัน
(ชั่วโมงท่ี 32) 
8.9 สนทนาถามตอบ โดยใชประโยค When do you learn… (subject)?     I 
learn ..(subject)…. at    …o’clock in/on….(day)… (ชั่วโมงที่ 33) 
8.10  สอบหลังเรียน (ชั่วโมงที่ 34) 

9. ส่ือ/แหลงเรียนรู 
 9.1  บัตรคําศัพท 
 9.2 บัตรภาพ 
 9.3 แถบประโยค 
              9.4 ใบงาน 
 9.5 แบบทดสอบ                                          

เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูดบทสนทนา 

 
 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกตอง
ดานเนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เนื้อหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองเปนสวน
ใหญ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบาง
เล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการแสดงออก
ทางสีหนาและ
ทาทางอยาง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจํา
ไมเปนธรรมชาติ 
ไมประสานสายตา
กับผูฟง 

2 

คะแนนรวม 20 
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เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
            คะแนน  16- 20 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดมีาก (Very Good) 
            คะแนน 11-15  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
            คะแนน  6-10  คะแนน  หมายถึง ระดบั 2  พอใช (Fair) 
           คะแนน  0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหาทางภาษา  อ 13101 
 

Unit 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู Language Content 

Pronunciation Vocabulary Structure Function 
3 : My 
School 

ต 1.1  ป 3/1  ป 3/2      
ป 3/3  ป 3/4 
ต 1.2  ป 3/1  ป 3/2   
ต 1.3  ป 3/1  ป 3/2 
ต 3.1  ป 3/1   
ต 4.1  ป 3/1 
 

ออกเสียง อักษร
คําศัพทและ
ประโยคตาง ๆใน
บทเรียน 

Computer, television, fan, 
radio, number 31-50, 
Crayons, broom, bin, pencil  
sharpener, rubber, ruler, 
notebook, workbook,  light, 
CD player, good at, breakfast, 
lunch, dinner, get up, go to 
school, English, Thai, Social, 
Science, Art, Sunday, 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, sorry, excuse me, 
thank you, your turn, play, 
work, read, write, draw, 
speak, shout, clap, eat, take 
off, in ,on, under ,red, yellow, 
pink, green, orange, blue, 
purple  
 

Give me a/an……..Draw and color 
the picture. Put a/an … 
in/on/under a/an…. 
Stand /walk in line, please.  Make 
a circle. 
Don’t eat in class. Please take a 
queue. Don’t make a loud noise. 
May I come in, please?   May I go 
out, please? 
Can you help me, please? 
How many ….are there in the 
classroom?  
There is …………../There are………… 
What time do you get up? 
I get up at…(time).. 
Do you get up at …? 
Yes, I do. No, I don’t. 
When do you learn… (subject)? 
I learn ..(subject)…. at …o’clock 
in/on….(day)… 

1.สนทนาเก่ียวกับ
ขอตกลงในหองเรียน  
และการใชประโยค
คําสั่ง/ขอรอง 
2.ถามตอบเกี่ยวกับ
จํานวนสิ่งของใน
หองเรียน 
3.ถามตอบเกี่ยวกับ
เวลาและกิจวัตร
ประจําวัน 
ถามตอบเก่ียวกับวัน  
เวลาเรียน 
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หนวยการเรียนรู ที่ 4 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย   Food and Drinks        ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3       เวลา  34   ชั่วโมง  

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด ป3/1  ปฏิบัติตามคาํสั่งและคําขอรองที่ฟงหรืออาน 
 ป3/2  อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยคและบทพูดเขาจังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน 
 ป3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคํา และประโยคที่ฟง   
มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยาง
มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด ป3/1  พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบท่ีฟง 
 ป3/2  ใชคําสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง 
 ป3/3  บอกความตองการงาย ๆ ของตนเอง ตามแบบท่ีฟง 
 ป3/4  พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟง 
 ป3/5  บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆใกลตัวหรอืกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง 
มาตรฐาน  ต 2.1   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด ป3/1  พูดและทําทาทางประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 ป3/2  บอกชื่อและคําศัพทงาย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษา 
 ป3/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
มาตรฐาน  ต 2.2   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด ป3/1  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนเอง 
ตัวช้ีวัด ป3/1  บอกคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
 
2.สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด 
      การอาน การฟง การพูดสนทนา  การจําแนกประเภท เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม  เทศกาลของ

เจาของภาษา  นําไปสูความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมของเจาของภาษา  เปนการส่ือสารขั้นพ้ืนฐานสําหรับ
ผูเรียน  นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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3. สาระการเรียนรู 
3.1สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
คําศัพท :  hungry, thirsty, pizza, soup, salad, hotdog, hamburger, egg, fried-rice, fried-egg, 

curry, noodle, ice-cream, ice, tea, water, milk, coffee, juice, mango, mangosteen, orange, durian, 
guava, grape, pineapple, apple, watermelon, bean, tomato, potato, cucumber, cabbage, New year’s 
day, Valentine’s day, Father’s day, Mother’s day, Birthday, Christmas ,party 
 โครงสราง  :  What is this?  It is a/an…………,  
   What are they?  They are………….. 
   Is it a/ an…………..?  Yes, It is./ No, It isn’t. 

What food do you like ?  I like……….  / I don’t like……….. 
   Do  you like ………?   Yes, I do, / No, I don’t. 
   Please give me…………….. Here you are. Thank you. 

หนาที่ทางภาษา : สนทนาเก่ียวกับชื่ออาหาร 
ถามตอบเก่ียวกับอาหารที่ชอบและไมชอบ 

   การใชประโยคแสดงความตองการอาหาร 
   การกลาวขอบคุณ 

3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 3.2.1  อาหารและผลไมในทองถ่ิน 
 3.2.2  เทศกาลในทองถ่ิน 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการแปลความ 
 ทักษะการเปรียบเทียบ 
 ทักษะการนําความรูไปใช 
 ทักษะการรวบรวมขอมูล 
 ทักษะการสังเกต 
 ทักษะการจําแนกประเภท 
 ทักษะการเชื่อมโยง 

 -  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝเรยีนรู 
 5.3  มุงมั่นในการทํางาน 
 5.4  รักความเปนไทย 
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6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 

 6.1  ออกเสียงคําศัพท  กลุมคํา และประโยคตามหลักการออกเสียง  
 6.2  พูดใหขอมูลเก่ียวกับผลไมในรปูเอกพจนและพหูพจน 
 6.3  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับผักผลไมที่ตนเองชอบและไมชอบ 
 6.4 จําแนกประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
 6.5  พูดสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองตองการ 
 6.6 แสดงบทบาทสมมติในเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ 
 6.7 ทดสอบหลังเรียน 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 

  -  สังเกตการออกเสียงคําศัพท  กลุมคํา และประโยคตามหลักการออกเสียง  
  -  สังเกตการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับผลไมในรูปเอกพจนและพหูพจน 
  -  สังเกตการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับผักผลไมที่ตนเองชอบและไมชอบ 
  - สังเกตการพูดสนทนาเก่ียวกับอาหารที่ตนเองตองการ 
  - ตรวจภาพอาหารในเทศกาลตาง ๆ 
  - ตรวจความถูกตองของการจําแนกอาหาร เครื่องดื่ม 

7.2  การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  ตรวจความถูกตองแบบทดสอบหลังเรียน 

8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1  ออกเสียงคําศัพท  เก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่ม  สนทนาถามตอบ ชื่ออาหาร (ชั่วโมงที่ 1-5) 
 8.2  พูดใหขอมูลเก่ียวกับผลไมในรปูเอกพจนและพหูพจน(ชั่วโมงท่ี 6-10) 
 8.3  พูดสนทนาเกี่ยวกับผักผลไมที่ตนเองชอบและไมชอบ(ชั่วโมงที่ 11-15) 
 8.4 จําแนกประเภทอาหารและเครื่องดื่ม(ชั่วโมงที่ 16-20) 
 8.5  พูดสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองตองการพูดแสดงความขอบคุณเม่ือไดสิ่งที่ตองการ(ชั่วโมงท่ี 21-25) 
 8.6 สนทนาเก่ียวกับอาหารในเทศกาล งานฉลองตาง ๆ (ชั่วโมงท่ี 26-32) 
 6.7 วาดภาพอาหารในเทศการตาง ๆ(ชั่วโมงที่ 33) 

1.7 ทบทวน   ทดสอบหลังเรียน(ชั่วโมงที่ 34) 
 

9. สื่อ/แหลงเรียน 
 9.1  บัตรคําศัพท 
 9.2 บัตรภาพ 
 9.3 แถบประโยค  
 9.5 แบบทดสอบ                                          
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูดบทสนทนา 

 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
             คะแนน  16- 20 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
           คะแนน 11-15  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
            คะแนน  6-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
            คะแนน  0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 

 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกตอง
ดานเนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เนื้อหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองเปนสวน
ใหญ มกีารแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบาง
เล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เนื้อหานอย 
ไมมีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการแสดงออก
ทางสีหนาและ
ทาทางอยาง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจํา
ไมเปนธรรมชาติ 
ไมประสานสายตา
กับผูฟง 

2 

คะแนนรวม 20 
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แบบบันทึกการสังเกตความกระตอืรือรนในการทํางาน 
ชั้น ……… คร้ังที…่..วันท่ี…….เดือน…………………….พ.ศ………  ครูผูสังเกต…………………………………… 

ลําดับ
ท่ี 

พฤติกรรมบงชี้ 
ระดับคะแนน 

ช่ือ - สกุล 

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

รวมปรึกษาและ
วางแผนกับเพ่ือน

ในกลุม 

ปฏิบัติงานครบ
ตามเวลาท่ีไดนัด

หมาย 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลงของ

กลุม 

ใหความรวมมือ
ในการทํางาน

กลุม 

แนะวิธีทํางาน
และชวยเหลือ
เพื่อนในกลุม 

ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา 

เห็นประโยชน
สวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน 

ปรับปรุง พัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

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.                              

 
 
 



 
 

 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.3 พุทธศักราช 2563 หนา 39 
 

 

ตารางวิเคราะหเนื้อหาทางภาษา  อ 13101 
nit ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู Language Content 

Pronunciation Vocabulary Structure Function 
4. Food and 
Drinks 

ต 1.1  ป 3/1  ป 3/2  ป 3/3   
ต 1.2   ป 3/1  ป 3/2  ป 3/3 
            ป 3/4  ป 3/5   
ต 2.1  ป 3/1  ป 3/2  ป 3/3   
ต 2.2  ป 3/1   
ต 3.1  ป3/1 
 

ออกเสียง อักษร
คําศัพทและ
ประโยคตาง ๆใน
บทเรียน 

hungry, thirsty, 
pizza, soup, salad, 
hotdog, hamburger, 
egg, fried-rice, fried-
egg, curry, noodle, ice-
cream, ice, tea, water, 
milk, coffee, juice, 
mango, mangosteen, 
orange, durian, guava, 
grape, pineapple, 
apple, watermelon, 
bean, tomato, potato, 
cucumber, cabbage, 
New year’s day, 
Valentine’s day, 
Father’s day, Mother’s 
day, Birthday, 
Christmas ,party 

What is this?  It is a/an…………,  
What are they?  They 
are………….. 
Is it a/ an…………..?  Yes, It is./ 
No, It isn’t. 
What food do you like ?  I 
like……….  / I don’t like……….. 
Do  you like ………?   Yes, I do, / 
No, I don’t. 
Please give me…………….. Here 
you are. Thank you. 
 

1สนทนาเก่ียวกับชื่ออาหาร 
ถามตอบเก่ียวกับอาหารที่
ชอบและไมชอบ 
2.การใชประโยคแสดงความ
ตองการอาหาร 
3.การกลาวขอบคุณ 
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หนวยการเรียนรู ที่ 5 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชื่อหนวย   Environment         ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3    เวลา  33   ชั่วโมง  

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตผุล 
ตัวชี้วัด ป3/2  อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยคและบทพูดเขาจังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน 
 ป3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคํา และประโยคที่ฟง 
 ป3/4  ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ  
มาตรฐาน  ต 1.2  มีทกัษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น
อยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป3/1  พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่ฟง  
มาตรฐาน  ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ โดยการพูดการ
เขียน 
ตัวชี้วัด ป3/1  พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 
มาตรฐาน  ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป3/2  บอกชื่อและคําศัพทงาย ๆ เก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา 
ป3/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
มาตรฐาน  ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป3/1  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ 
และภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
ตัวชี้วัด ป3/1  ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

 
2.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสะกดคํา  อานคํา และประโยค  บทสนทนา  เก่ียวกับสิ่งแวดลอมใกลตัว ไดแก สถานที่  สัตวใน 
ทองถ่ิน  ประเทศในกลุมอาเซียน  จะนําไปสูการพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในโอกาสตอไป 
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3.   สาระการเรียนรู 
3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
คําศพัท   : Forest, farm, hospital, river, station, supermarket, bridge, mountains, 
sea, school, park, temple, market, canal,  beach, cave, shops, home, , snake, elephant, 
bird, crab. shrimp, monkey,  fish,  near, next to, 10  countries in ASEAN, flag 
โครงสราง : Where do you live? 

I live near the …… 
Where are you going? 
I’m going to the …… 
I’m going home. 
Where are you going this weekend? 
I going to the  mountain. 
What can you see at the …………..?   I can see………….   

 หนาท่ีทางภาษา : 1. ถามและใหขอมูลเก่ียวกับสถานที่ใกลตัว 
  2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสัตวที่ตนเองจะพบในสถานที่ตาง ๆ 

3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
 3.2.1  สถานท่ีในทองถ่ิน 
 3.2.2  สัตวในทองถ่ิน 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการเปรียบเทยีบ 
 ทักษะการนําความรูไปใช 
 ทักษะการรวบรวมขอมูล 
 ทักษะการจําแนกประเภท 

 -  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝเรียนรู 
 5.3  มุงมั่นในการทํางาน 
 5.4  รักความเปนไทย 

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  ออกเสียงคาํ  คําศัพท กลุมคํา และประโยคตามหลักการออกเสียง 
 6.2  เรียงลําดับอักษรใหเปนคําศัพทเก่ียวกับสถานที่ 
 6.3  สัมภาษณและบันทึกที่อยูของเพ่ือน 
 6.4 ฟงคําศพัทแลวเลือกภาพสัตว 
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 6.5 เขียนสะกดชื่อประเทศในกลุมอาเซียน 
 6.6 คนควาธงชาติของประเทศในกลุมอาเซียน 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 

-สังเกตการออกเสยีงคํา  คําศัพท กลุมคํา และประโยคตามหลักการออกเสียง 
  - ตรวจการเรียงลําดับอักษรใหเปนคําศัพทเก่ียวกับสถานที่ 
  -ตรวจการสัมภาษณและบันทึกที่อยูของเพื่อน 
  -สังเกตฟงคําศัพทแลวเลือกภาพสัตว 
  - ตรวจการเขียนสะกดชื่อประเทศในกลุมอาเซียน 
  -ตรวจการคนควาธงชาติของประเทศในกลุมอาเซียน 

7.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  ตรวจความถูกตองแบบทดสอบหลังเรียน 

8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1  ออกเสียงคาํ  คําศัพท กลุมคํา และประโยคเก่ียวกับสถานที่ (ช่ัวโมงที่ 1-5)  

8.2  เรียงลําดับอักษรใหเปนคําศัพทเก่ียวกับสถานที่(ชั่วโมงที่ 6-10) 
 6.3  สนทนาถามตอบที่อยูของเพ่ือน  สัมภาษณและบันทึกที่อยูของเพื่อน(ชั่วโมงท่ี 11-17) 
 6.4 สนทนาเกี่ยวกับสัตวที่พบในสถานที่ ตาง ๆ ฟงคําศัพทแลวเลือกภาพสัตว(ชั่วโมงท่ี 18-25) 
 8.5 ฝกสะกด และอานชื่อประเทศในกลุมอาเซยีน  เขียนตามคาํบอกชื่อประเทศในกลุมอาเซียน 

(ชั่วโมงท่ี 26-30) 
 8.6 คนควาธงชาติของประเทศในกลุมประเทศอาเซยีน(ชั่วโมงที่ 31) 

8.7 ทบทวน   ทดสอบหลังเรียน(ชั่วโมงที่ 32-33) 
 
9. ส่ือ/ แหลงเรียนรู 

9.1  บัตรคําศัพท 
 9.2 บัตรภาพ 
 9.3 แถบประโยค  
 9.5  Internet 
 9.6 แบบทดสอบ                                         
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ตารางวิเคราะหเนื้อหาทางภาษา  อ 13101 
 

Unit 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู Language Content 

Pronunciation Vocabulary Structure Function 
 
5 : 
Environment 

ต 1.1  ป 3/2  ป 3/3  ป 3/4   
ต 1.2  ป 3/1   
ต 1.3  ป 3/1 
ต 4.2  ป3/2 

ออกเสียง อักษร
คําศัพทและ
ประโยคตาง ๆใน
บทเรียน 

Forest, farm, hospital, 
river, station, 
supermarket, bridge, 
mountains,  
sea, school, park, 
temple, market, canal,  
beach, cave, shops, 
home, ,snake, elephant, 
bird, crab. shrimp, 
monkey,  fish,  near, 
next to, 10  countries 
in ASEAN, flag 
 

Where do you live? 
I live near the …… 
Where are you going? 
I’m going to the …… 
I’m going home. 
Where are you going this 
weekend? 
I going to the  mountain. 
What can you see at the 
…………..?   I can see………….   
 

1. ถามและใหขอมูล
เก่ียวกับสถานท่ีใกลตัว 
2. ใหขอมูลเก่ียวกับสัตวที่
ตนเองจะพบในสถานท่ี
ตาง ๆ 
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หนวยการเรียนรู ที่ 6 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย  Recreation   ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 3    เวลา  33   ชั่วโมง  

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ต 1.1   เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 
ตัวช้ีวัด ป3/2  อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคาํ ประโยคและบทพูดเขาจังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน 

ป3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคํา และประโยคที่ฟง 
 ป3/4  ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ  
มาตรฐาน  ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนเอง 
ตัวช้ีวัด ป3/1  บอกคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
ตัวชี้วัด ป3/1  ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 
2.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การสะกดคํา  ออกเสียง คํา  ประโยค  โครงสรางภาษางาย ๆ เขาใจไดและสื่อความหมายได
ถูกตอง  เก่ียวกับของเลนในสนามเด็กเลน   และกิจกรรมยามวาง  จะนําไปสูการพัฒนาการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารในระดับสูงข้ึนตอไป 
3.สาระการเรียนรู 

3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 คําศัพท :  Playground, bench, swing, slide, seesaw, step, fence, roundabout, 
run, jump, swim, hop, skip, can, hobby 

โครงสราง : What is it?         It’s a …… 
I can + คาํกริยา 
Can you ……? 
Yes, I can. / No, I can’t 

หนาที่ทางภาษา : การถามและใหขอมูลเก่ียวกับของเลนใกลตัว 
 ถาม-ตอบเก่ียวกับความสามารถทําไดหรือทําไมได 

3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
 3.2.1  ของเลนในสนามเด็กเลนของโรงเรียนหรอืชุมชน 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการแปลความ 
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 ทักษะการเปรียบเทียบ 
 ทักษะการนําความรูไปใช 
 ทักษะการรวบรวมขอมูล 
 ทักษะการตั้งคําถาม 
 ทักษะการเชื่อมโยง 

 -  ความสามารถในการแกปญหา 
 -  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝเรยีนรู 
6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 6.1  ออกเสียงคําศัพทและประโยค 
 6.2  เลือกรูปภาพตรงกับที่ไดยิน 
 6.3  พูดใหขอมูลเก่ียวกับสิ่งที่ทําในเวลาวาง 
 6.4 ทําแบบทดสอบหลังเรยีน  

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 

  - สังเกตการ ออกเสียงคําศัพทและประโยค 
  - ตรวจเลือกรูปภาพตรงกับที่ไดยิน 
  - ตรวจความถูกตองของการพูดใหขอมูลเก่ียวกับสิ่งที่ทําในเวลาวาง 

7.2  การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
 -  ตรวจสอบความถูกตองการทาํแบบทดสอบ 

8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1 ทดสอบกอนเรียน  เรียนรูคาํศัพทเกี่ยวกับของเลนในสนามเด็กเลน (ชั่วโมงท่ี 1-6) 
 8.2 ฝกสนทนาประโยคที่ตนเองทําและไมได  (ชั่วโมงท่ี 7-13) 
 8.3 ทําใบงานเลือกรปูภาพกับสิ่งท่ีไดยิน  รวมกันเฉลย(ชั่วโมงที่ 14-18) 
 8.4  ฝกอานคําศัพทกิจกรรมยามวาง  และสนทนาประโยคกิจกรรมยามวาง(ชั่วโมงที่ 19-26) 

8.5  พูดถามตอบกิจกรรมที่ทําในยามวาง   ทําแบบทดสอบหลังเรียน(ชั่วโมงที่ 27-33) 
9. สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1  บัตรคําศัพท 
 9.2 บัตรภาพ 
 9.3 แถบประโยค 
 9.4 ใบงาน  
 9.5 แบบทดสอบ
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ตารางวิเคราะหเนื้อหาทางภาษา  อ 13101 
 

 
Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

6. Recreation ต 1.1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4 
ต 3.1  ป.3/1   
ต 4.2  ป.3/1 

ออกเสียง อักษร
คําศัพทและ
ประโยคตาง ๆใน
บทเรียน 

Playground, bench, 
swing, slide, seesaw, 
step, fence, 
roundabout, run, 
jump, swim, hop, 
skip, can, hobby 
 
 

What is it?         It’s a …… 
I can + คํากริยา 
Can you ……? 
Yes, I can. / No, I can’t. 
What’s your favorite hobby? 

1. การถามและใหขอมูล
เก่ียวกับของเลนใกลตัว 
2. ถาม-ตอบเก่ียวกับ
ความสามารถทําไดหรือทํา
ไมได 
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ตารางวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วดั  รหัสวิชา  ต 13101 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO
. 

 
 

Unit 

สาระที่ 1 สาระท่ี 2 สาระที่3 สาระที่ 4 
ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต2.2 ต 3.1 ต4.1 ต4.2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 1 1 2 

1 Self  √ √ √ √ √  √         √  
2 My Family  √ √ √      √         
3 My School √ √ √ √ √ √    √ √     √ √  
4 Food and Drinks √ √ √  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √   
5 Environment  √ √ √ √     √   √ √ √   √ 
6 Recreation  √ √ √            √  √ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 
 
คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชอง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น    
3 การทํางานตามหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย    
4 ความมนี้ําใจ    
5 การตรงตอเวลา    

รวม 
 
 

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

            
      ............../.................../................ 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 
 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรบัปรุง 
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  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชอง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับที ่
ช่ือ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงคนอ่ืน 

การทํางาน 
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ความมีน้ําใจ 

การมี 
สวนรวม 

ในการ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุม 

รวม 
15  

คะแนน 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

                  
                  
                  
                  

 
                                                                  ลงช่ือ...................................................ผูประเมิน 

 ............../.................../............... 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 

- ตรงตอเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรยีนและโรงเรียน     

๒.ใฝเรียนรู 

- สนใจศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ     

- ใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม     

- รวมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรูอยางเปนระเบียบ     

๓. มุงมั่นในการทํางาน 

- ตั้งใจทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

-สงงานตรงเวลาที่กําหนด     

 
 

เกณฑการประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย   ให ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผูเรียน 
 

สมรรถนะผูเรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการสื่อสาร 

-มีความสามารถในการรับ-สงสาร     
-อธิบายถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ ดวยภาษาท่ี
เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร     

- ใชวิธีสื่อสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อสรางองคความรู     

-มีความสามารถในการคิดสังเคราะหเพ่ือสรางองคความรู     

๓.ความสามารถในการแกปญหา 

-ใชเหตุผลในการแกปญหา     
-แสวงหาความรู/ประยุกตใชความรูการปองกันและ
แกปญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 

-ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข     
-ประยุกตใชความรูในการดาํเนินชีวิต     

-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอยางเหมาะสม     

๕.มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

-เลือกใชขอมูลในการทํางานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 

เกณฑการประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย   ให ๐คะแนน 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐   พอใช     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ดี     ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  

หรือคะแนน         ๑๒ – ๒๐     ปรับปรงุ         ๒๑ – ๓๐      พอใช        ๓๑ – ๓๙     ดี        ๔๐  –  ๔๘   ดีมาก 

    แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

- คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 

- ระดับการปฏิบัติ   ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด    ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

- ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอยางเหมาะสม     

๓. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

และสาระการเรียนรู 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดส่ือการเรียนรู     

๑๒. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     

  รวม/สรปุผล      

หรือ    เฉล่ีย/สรุปผล   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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คณะผูจัดทํา 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรยีนบานนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรยีนบานนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทรชูกลิ่น   ครูโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พ่ึงพระ   ครูโรงเรยีนบานนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครผููชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท  จําปาวงค   ครผููชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต  ผมทอง    ครผููชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา มุงฝอยกลาง   ครูผูชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรยีง 
๑2. นางสาวปยะวรรณ  สุขขํา   ธุรการโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 

 


