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คาํนํา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 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 4  ที่ไดปรับปรุงและพัฒนา คงเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน ในการนําไปใชในการจัดทํา  
กําหนดการสอนและแผนการจัดการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรู และผูมีสวนเก่ียวของ               
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
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู เรียนทุก
กลุมเปาหมายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ใน
การวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูท่ีกําหนดไว 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 



 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา ๒ 
 

 
 

 

 
 

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  บาล ีและภาษากลุมประเทศเพ่ือนบาน  หรือภาษาอ่ืน 
 ๆใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา  ที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 

 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช

ภาษาตางประเทศ ส่ือสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคดิและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

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 
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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  และประโยคงาย ๆ 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 กษัตย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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สาระที่  1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ต 1.1  เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆและแสดงความคดิเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด 
ป4/1  ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําขอรอง  และคําแนะนํา (instruction)งายๆ  ที่ฟงหรืออาน  
ป4/2  อานออกเสียง  สะกดคํา  อานกลุมคํา  ประโยค  ขอความงายๆ  และบทพูดเขาจังหวะถูกตอง 
ตามหลกัการอาน 
ป4/3  เลอืก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความส้ันๆ
ที่ฟง หรอือาน 
ป4/4  ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค  บทสนทนา  และนิทานงายๆ 

ต 1.2  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมลูขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ป4/1  พูด/เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล 
ป4/2  ใชคําสั่ง  คําขอรอง  และคําขออนญุาตงายๆ 
ป4/3  พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง  และขอความชวยเหลือในสถานการณงายๆ 
ป4/4  พูด/เขียนและขอเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  และครอบครัว 
ป4/5  พูดแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตางๆ  ใกลตัว  และกิจกรรมตางๆ  ตามแบบท่ีฟง 

ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ  โดยการพูดและ 
          การเขยีน 

ตัวช้ีวัด 
ป4/1  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 
ป4/2  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพนัธของสิ่งตางๆ  ใกลตวัตามท่ีฟงหรืออาน 
ป4/3  พูดแสดงความคิดเห็นงายๆ  เก่ียวกับเร่ืองตางๆ  ใกลตัว 

 
สาระที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากบัวฒันธรรมของเจาของภาษา  และนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
กบักาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด 
ป4/1  พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ป4/2  ตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง  และชวีิตความเปนอยูงายๆ  ของเจาของภาษา 
ป4/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวยั 

ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
ไทย  และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
ป4/1  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร  คํา  กลุมคํา  ประโยค  และขอความ  ของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย 
ป4/2  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย 

สาระที่  3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น 
ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหา
ความรู  และเปดโลกทัศนของตน 

ตัวช้ีวัด 
ป4/1  คนควา  รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 

สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ  ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 

ตัวช้ีวัด 
ป4/1  ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา 

ต  4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สังคมโลก   

ตัวช้ีวัด 
ป4/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
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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 โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเปนรายป   

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 ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 
อ ๑๔๒๐๑ 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปที่ 4  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  4  โรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
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อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                       
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔                                                   เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
 
        ปฏิบัตติามคําส่ัง  คําขอรอง และคําแนะนํา (instructions)งาย ๆที่ฟงหรืออาน  อานออกเสียงคํา สะกดคํา  
อานกลุมคํา ประโยค ขอความงายๆ และบทพดูเขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการอาน  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ 
หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความส้ันๆที่ฟงหรืออาน  ตอบคําถามจากการฟงหรืออาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง คําขอรอง  และคําขอ
อนุญาตงาย ๆ  พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเองตามและขอความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พูด/เขียน
เพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน และครอบครัว  พูดแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ใกลตัว 
หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง  พูด/เขียนใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธของสิ่งตางๆใกลตัวที่ฟงหรืออาน พูดแสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกบัตนเองและเร่ืองใกลตัว  พูดและ
ทําทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา   ตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาล/วัน
สําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆของเจาของภาษา  การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกตางของเสียงตัว อักษร คํา กลุมคํา ประโยค  และขอความ ของภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของ
เจาของภาษากับของไทย  คนควารวบรวม คําศัพทที่เก่ียวของกบักลุมสาระการเรียนรูอื่น  และนําเสนอดวยการพูด/
การเขียน  ฟง/พูดในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา  ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการ
สบืคนและรวบรวมขอมลูตางๆ 
 โดยการฟง  พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง เขา
รวม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เกิดสมรรถนะตามความตองการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน  และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ชวิีตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
       มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕       
ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
ต ๓.๑  ป.๔/๑  
ต ๔.๑  ป.๔/๑        
ต ๔.๒  ป.๔/๑  

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 

คําอธิบายรายวิชา 
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โครงสรางรายวิชา     
รายวิชาพ้ืนฐาน            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              รหัสวิชา อ14101 
วิชา  ภาษาอังกฤษ                   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4                         เวลา   80 ช่ัวโมง 

 
หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัด สาระสําคญั 
เวลา น้ําหนัก 

1 I can do it ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/4 
ต1.2 ป 4/1 
        ป 4/2 
        ป 4/3 
ต1.3 ป 4/1 
ต2.1 ป 4/1 
ต2.2 ป4/1 
ต3.1 ป4/1 
ต.4.1 ป4/1 
 

นักเรียนสามารถพูดเพ่ือขอและใหขอมูลวา
ตนหรือคู สนทนาสามารถทําอะไร ไม
สามารถทําอะไรไดโดยใช can หรือ can’t 
ใชคํ าขออนุญาตงาย  ๆ ได  ตอบเ พ่ือ
อนุญาต หรือตอบปฏิเสธอย างสุภาพ
รวมทั้ง พูดแสดงความตองการของตนเอง
ได 
 

10 12 

2 My body ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.2 ป 4/2 
ต1.3 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
ต2.1 ป 4/1 
ต2.2 ป 4/1 
ต3.1 ป4/1 
ต4.1 ป4/1 
ต4.2 ป4/1 

 

นักเรียนสามารถบรรยายลักษณะของสวน
ตางๆ ของรางกายวามีลักษณะอยางไร มี
หนาที่อะไร และสามารถใชประโยคคําสั่ง
อยางงายกับสวนตางๆ ของรางกายได และ
สามารถใชคํากริยาใหสัมพันธกับอวัยวะได 
เชน see-eyes, eat-mouth, hear- ears, 
smell-nose, walk-legs 
 

10 12 



 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา ๑๔ 
 

 
 

หนวย
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด สาระสําคญั 

เวลา น้ําหนัก 

3 Weather 
and seasons 

ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/4 
        ป4/4 
ต1.2 ป 4/1 
        ป4/4 
        ป4/5 
ต1.3 ป4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
ต2.1 ป 4/2 
ต2.2 ป4/1 
ต4.1 ป 4/1 
 

นักเรียนสามารถบอกสภาพอากาศในฤดู
ตางๆ ไดแก ฤดูใบไมผลิ (spring) ฤดูรอน 
(summer)  ฤดูใบไมรวง (autumn)   
ฤดูหนาว (winter) และกิจกรรมท่ีทําในแต
ละฤดูได ถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
สภาพอากาศโดยใช How’s the  weather 
today?  
 

10 12 

4 clothes ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.2 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.3 ป4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
ต2.1 ป 4/1 
        ป 4/2 
ต2.2 ป 4/1 
        ป 4/2 
ต3.1 ป 4/1 
   

เ สื้ อ ผ า เป น ป จ จั ย สํ า คัญ หนึ่ ง ใ น ก า ร
ดํารงชีวิต การสวมใสเสื้อผา ควรเลือกใสให
เหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ 
 

9 12 
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หนวย
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด สาระสําคญั 

เวลา น้ําหนัก 

5 Daily 
activities 

ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.2 ป4/1 
        ป4/4 
ต1.3 ป 4/1 
        ป4/3 
ต2.1 ป 4/1 
ต2.2 ป 4/1 
ต3.1 ป 4/1 
ต4.1 ป 4/1  
    
 

นักเรียนสามารถบอกไดวาตนเองและ
เ พ่ือนทํ าอะไร  เ วลา ใด  และ กิจ วัต ร
ประจําวันของแตละคนและเปนกิจกรรมท่ี
ทุกคนทําใหลุลวงไปในแตละวัน 

10 14 

6 Visiting the 
farm 

ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.2 ป4/1 
        ป4/2 
ต1.3 ป 4/1 
        ป4/2 
ต2.1 ป 4/2 
ต2.2 ป 4/1 
ต3.1 ป 4/1 
ต4.1 ป 4/1 
ต4.2 ป 4/1  
        
 

การเรียนรู คําศัพท  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม
พิเศษในชวงวันหยุดพักผอน ดวยการเที่ยว
ชมสัตวตางๆ เปนสันทนาการท่ีนาสนใจ
ของชีวิต 
 

10 10 
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หนวย
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด สาระสําคญั 

เวลา น้ําหนัก 

7 People 
around me 

ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.2 ป4/1 
        ป4/4 
ต1.3 ป 4/1 
        ป4/2 
ต2.1 ป 4/1 
ต2.2 ป 4/1 
ต3.1 ป 4/1 
ต4.1 ป 4/1 
ต4.2 ป 4/1 
         

การ เ รียน รู  คํ าศัพท   ขอมูล เ ก่ี ย ว กับ
หลากหลายอาชีพ ซึ่งใหความชวยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน สามารถพูดใหขอมูล
ไดวาผูคนรอบตัวเปนใคร ทําอาชีพใดและ
ทําสถานที่ใด 

10  

8 How much 
are they? 

ต1.1 ป 4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.2 ป4/1 
        ป4/2 
        ป4/3 
        ป4/4 
ต1.3 ป 4/1 
        ป4/2  
        ป4/3 
ต2.1 ป 4/1 
ต2.2 ป 4/1 
ต3.1 ป 4/1 
ต4.1 ป 4/1 
ต4.2 ป 4/1 
 

การซื้อขายเครื่องอุป โภคบ ริโภค เป น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของทุก
คน การสอบถามราคาสินคาทํา ให เรา
ตัดสินใจไดเหมาะสมกับงบประมาณที่เรามี
อยู 
 

9  

รวมระหวางภาค/ป 78 70 
สอบปลายภาค/ป 2 30 
รวมตลอดภาค/ป 80 100 
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ตารางวิเคราะหมาตรฐานตัวช้ีวัด  รหัสวิชา  อ 14101 

 
 

No 
 

Unit 

สาระที่ 1 สาระที่ 2 สาระ 
ที่ 3 

สาระ 
ที่ 4 

ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต 
2.2 

ต 
3.1 

ต 
4.1 

ต  
4.2 

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

1 I can do it √ √  √ √ √ √   √   √   √  √ √  

2 My body √ √ √ √  √    √ √ √ √   √  √ √ √ 

3 Weather 
and seasons 

√ √  √ √   √ √ √ √ √  √  √   √  

4 Clothes √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √   

5 Daily 
activities 

√ √ √ √ √   √  √ √  √   √  √ √  

6 Visiting the 
farm 

√ √ √ √ √ √    √ √   √  √  √ √ √ 

7 People 
around me 

√ √ √ √ √   √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

8 How much 
are they? 

√ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √   √  √ √ √ 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย  I can do it                       ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                             เวลา     10 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1. ชื่อหนวยการเรียนรู เร่ือง I can do it 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนํา (instructions) งายๆ ท่ีฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตอง

ตามหลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงายๆ 
ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ต 1.2 ป. 4/2 ใชคําสั่ง คําขอรอง และคําขออนุญาตงาย ๆ 
ต 1.2 ป. 4/3 พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/1 พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศ

และภาษาไทย 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
ต 3.1 ป. 4/1 คนควารวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวย 
 การพูด/การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1 ป. 4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรยีนและสถานศึกษา3. สาระสําคัญ 
 
3. สาระสําคญั 
                 นักเรียนสามารถพูดเพื่อขอและใหขอมูลวาตนหรือคูสนทนาสามารถทําอะไร ไมสามารถทําอะไรได
โดยใช can หรือ can’t ใชคําขออนุญาตงาย ๆ ได ตอบเพื่ออนุญาต หรือตอบปฏิเสธอยางสุภาพรวมทั้งพูดแสดง
ความตองการของตนเองไดทุกคนมีความสามารถที่จะทําสิ่งตางๆ ได และไมไดตางกัน ตามความสามารถเฉพาะตัว 
 
4. สาระการเรียนรู 
 โครงสรางประโยค  :  Can you/he/she/it/they (swim)? 
       Yes, I/he/she/it/they can. 
       No, I/he/she/it/they can’t. 

       What can you/he/she/it/they do? 
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       I/He/She/It/They can (swim). 

       Can I use (your computer)? 
       Sure./No, sorry. 

       Can I have (a banana)? 
       Yes, you can./Sure. 
       Here you are. 
        No, you can’t./No, sorry. 
 คําศัพท    : a robot, a cotton candy, a bike, fly, do housework, make the bed, 

water the plants, wash the dishes, mop the floor, swim, borrow,  
watch TV, go out, close, open, use 

 
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
       5. 2  ความสามารถในการคดิ   

-  ทักษะการระบุ 
-  ทักษะการนําความรูไปใช 
-  ทักษะการสังเกต 
-  ทักษะการรวบรวมขอมูล  
-  ทักษะการเชื่อมโยง 

      5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
     6.1  มีวินัย 
      6.2  ใฝเรียนรู 
     6.3  มุงม่ันในการทํางาน 
     6.4  มีจิตสาธารณะ 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        1. อานออกเสียง สะกดคําศัพท และคํากรยิาตางๆ  
 2. พูดและเขียนบอกสิ่งที่ตนเองและเพ่ือนสามารถทําได 
 3. ถามและตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งที่ตนเองและเพื่อนๆ สามารถทําได 
 4. ถามและตอบคาํถามเมื่อตองการทราบวาเพ่ือนสามารถทําสิ่งตางๆ ไดหรือไม 
  5. ใช can ในประโยคขออนญุาตไดท้ังในประโยคคําถามและคําตอบ 
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8. การวัดและประเมินผล 
      

จุดประสงคการเรียนรู ชิ้นงาน/การแสดงออก 
ของผูเรยีน 

วิธีประเมิน/เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

ดานความรู (Knowledge) 
1. นักเรียนสามารถออกเสียง 
สะกดคําศัพท และคํากริยา
ตาง ๆ ไดถูกตอง 
 
2. นักเรียนสามารถพูดและ
เขียนบอกสิ่ งที่ตนเองและ
เพ่ือนสามารถทําได 
 
3. นักเรียนสามารถถามและ
ตอบคํ าถาม เ ก่ียว กับสิ่ ง ที่
ตนเองและเพ่ือน ๆ สามารถ
ทําได 
4. นักเรียนสามารถถามและ
ตอบคําถามเมื่อตองการทราบ
วาเพ่ือนสามารถทําสิ่งตาง ๆ 
ไดหรือไม 
5. นักเรียนสามารถใช can 
ในประโยคขออนุญาตไดท้ังใน
ประโยคคําถามและคาํตอบ 
 

 
พฤติกรรมการออกเสียง
และบอกความหมายของ
คํ า ศั พ ท แ ล ะ สํ า น ว น ท่ี
กําหนด 
 
พฤติกรรมการพูด และ
เขียนเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ได
ถูกตองตามสถานการณ 
 
พฤติกรรมการบอก-อธิบาย
และตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟง  
 
การสนทนาในชั้นเรียน 
 
 
 
การสนทนาในชั้นเรียน 
แบบฝกหัด 

 
สังเกต-ประเมินพฤติกรรม
การอ านออกเสีย งและ
บ อ ก ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
คํ า ศั พท แ ล ะสํ า น ว น ที่
กําหนดให 
สังเกต-ประเมินพฤติกรรม
การสนทนา และการให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 
สังเกต-ประเมินพฤติกรรม
การสนทนา และการถาม
ขอมูลบุคคลอื่น 
 
สังเกต-ประเมินพฤติกรรม
การถามและตอบคําถาม 
 

 
ไ ด ร ะ ดั บ  3  ต า ม
เกณฑการประเมิน
เชิงคุณภาพไดระดับ 
4  ถื อ ว า ผ า น ก า ร
ประเมิน 

ดานกระบวนการ (Process) 
6. นักเรียนทํางานรวมกันเปน
กลุมได 
 
7 .  นั ก เ รี ย น นํ า ข อ มู ล ท่ี
กําหนดใหมาประยุกตใช ใน
การสนทนาได 
8. นักเรียนสรางบทสนทนา
จากประสบการณและการ
เรียนรูในชั้นเรียนได 
 

 
การทํางานรวมกัน 
 
 
การแสดงความคิดเห็น 
 
 
การถาม-ตอบ ใหขอมูล 

 
แบบสังเกตการทํางานกลุม 
 
 
แบบประเมินผลงาน 
 
 
แบบประเมินผลงาน 
 

 
นักเรียนวางแผนการ
ทํางานเปนกลุมอยูใน
เกณฑระดับดี 
นักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยาง
สมเหตุสมผล 
นักเรียนสามารถ
นําเสนอได โดยผาน
เกณฑระดับดี 
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ดานคุณลักษณะ 
(Attribute) 
9. นักเรียนมีระเบียบวินัย
และมุงมั่นในการทาํงาน 
10. นักเรียนมีความใฝรูโดย
หาความรูเพ่ิมเติมจากแหลง
ตาง ๆ ได 
11. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ 
การเรียนและการใชภาษา 
อังกฤษในการสื่อสาร 

 
การประเมินพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการเปนผูมี เจต
คติท่ีดีตอการเรียนและการ
ใช ภาษาอั ง กฤษในก าร
สื่อสาร 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
สังเกต-ประเมินพฤติกรรม
การเปนผูมี เจตคติที่ดีตอ
ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ใ ช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 
นักเรียนมีพฤติกรรม
ผานเกณฑระดับดี 
 

9. กิจกรรมการเรียนรู 
  1. ใชทักษะการอานออกเสียง สะกดคําศัพท และคํากริยาตางๆ ไดถูกตอง 
 2. ใชทักษะการพูดและเขียนบอกสิ่งที่ตนเองและเพ่ือนสามารถทําได 
 3. ใชทักษะการถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีตนเองและเพ่ือนๆ สามารถทําได 
 4. ใชทักษะการถามและตอบคําถามเมื่อตองการทราบวาเพ่ือนสามารถทําสิ่งตางๆ ไดหรือไม 
  5. สามารถใช can ในประโยคขออนุญาตไดทั้งในประโยคคําถามและคําตอบ 
 
10. สื่อ/แหลงเรียนรู 
     1. บัตรคาํ / ภาพ 
 2.  กลองของขวัญ 
 3.  ตุกตาหุนยนต 
 4.  ธนบัตรดอลลาร 
 5.  หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New Express English ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออก
เสียง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมีการ
เนนหนักในคาํ/ประโยค
อยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคบางสื่อสาร
ไดพอสมควร 

ออกเสียงคํา/ประโยค
ไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลว 
ไมติดขัด ชัดเจน ทําให
สื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางครั้งแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารไดนอย 

 

                        
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
    0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/การสนทนา 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตอง
ดานเนื้อหา 

ตอบคําถาม/
สนทนาไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เนื้อหาที่กําหนด   
 

ตอบคําถาม/
สนทนาไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองเปนสวน
ใหญ  

ตอบคําถาม/สนทนา
ไดตรงประเด็นเปน
บางสวน   

ตอบคําถาม/สนทนา
ไดเน้ือหานอย 
 

2.  ความสามารถ
ในการพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
อยางเหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการเขียน  

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ มีการ
แสดงความคิดเห็น
สอดคลองกับ
เนื้อหาดีมาก 
 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญมีการแสดง
ความคิดเห็น
สอดคลองกับ
เนื้อหา 
 

เนื้อหาที่เขียนมีขอผิด
บางและไมครอบคลุม
มีการแสดงความ
คิดเห็นสอดคลองกับ
เนื้อหาบาง 
 

เน้ือหาที่เขียนมีขอผิด
มากและใหขอมูล
นอยไมมีการแสดง
ความคิดเห็น 
 

2.  คําศัพท 
สํานวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอ
ผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอ
ผิดมาก 

3. 
องคประกอบ
ของงานเขียน 

องคประกอบของ
งานเขียนแสดงให
เห็นความรเิร่ิม
สรางสรรค มี
รูปภาพนาสนใจ
มาก 

องคประกอบของ
งานเขียนกับเน้ือหา
มีความริเร่ิม
สรางสรรค มี 
มีรูปภาพนาสนใจ 

องคประกอบของงาน
เขียนไมนาสนใจ
เทาที่ควร 
มีความริเร่ิม
สรางสรรคนอย 

องคประกอบของงาน
เขียนไมนาสนใจ 
ไมมีความริเริ่ม
สรางสรรคนอย 

       
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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         ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เน้ือหาที่เขียนมีความ
ถูกตองครอบคลุม
อยางสมบูรณ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอผิด
มากและใหขอมูล
นอย 

2.  คําศัพท 
สาํนวน โครงสราง 

ใชคําศพัท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
ถูกตองเหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอ
ผิดมาก 

3. องคประกอบ
ของงานเขียน 

องคประกอบของงาน
แสดงใหเห็นความ
ริเร่ิมสรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของ 
งานไมนาสนใจ 
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    6 - 7     คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย  My body                        ช้ันประถมศกึษาปที่ 4                         เวลา     10 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1. ชื่อหนวยการเรียนรู เร่ือง My body 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคาํสั่ง คําขอรองและคาํแนะนํา (instructions) งายๆ ท่ีฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตอง

ตามหลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความ 

สั้นๆ ที่ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงายๆ 
ต 1.2 ป. 4/2 ใชคําสั่ง คําขอรอง และคําขออนุญาตงายๆ 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  
ต 1.3 ป. 4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ใกลตัวตามที่ฟงหรืออาน 
ต 1.3 ป. 4/3 พูดแสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว  
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/1 พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศ

และภาษาไทย 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
ต 3.1 ป. 4/1 คนควารวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด  

การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1 ป. 4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณท่ีเกิดขึ้นในหองเรยีนและสถานศึกษา 
ต 4.2 ป. 4/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ  
 
3.  สาระสําคัญ 
                นักเรียนสามารถบรรยายลักษณะของสวนตางๆ ของรางกายวามีลักษณะอยางไร มีหนาที่อะไร และ
สามารถใชประโยคคําสั่งอยางงายกับสวนตางๆ ของรางกายได และสามารถใชคํากริยาใหสัมพันธกับอวัยวะได เชน 
see-eyes, eat-mouth, hear- ears, smell-nose, walk-legs 
 
4.  สาระการเรียนรู 
  โครงสรางประโยค  : I see with my eyes. 
       I hear with my ears. 
       I eat with my mouth. 
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       I smell with my nose. 
       I walk with my legs. 
       Point to your (eyes). 
       Touch your (nose). 
       Close your eyes. 
       Open your (mouth). 
       Wave your hands. 
       An elephant has a long nose. 
       It has big ears. 
       It has small eyes.  
       It doesn’t have big eyes. 
       Jenny has a big nose. 
       She has long hair. 
       She doesn’t have short hair. 
       Jim has a big mouth. 
       He has small ears. 
       He doesn’t have long hair. 
 คําศัพท    : a body, a finger, an eye, a toe, a nose, hair, an arm, an ear, a 

mouth, a neck, a leg, a hand, a foot, feet, a tail, point to, touch, 
open, close, wave, big, small, long, short 

 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคดิ  

-  ทักษะการระบุ                                           -  การวาดภาพ 
-  การเชื่อมโยงความสัมพันธ                             -  ทักษะการแปลความ        
-  การนําความรูไปใช 

        5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
 
7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
       7.1  ปฏิบัติตามคําสั่ง 
        7.2  การตอบคําถามจากเรื่องที่ฟง 
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       7.3 การอาน/พูด/เขียนบทสนทนาสนทนาโตตอบ 
       7.4  วาดภาพแสดงอวัยวะสวนตางๆของรางกาย 
      ชิ้นงานงานสุดทาย    
      เขียนอธิบายอวัยวะสวนตางๆพรอมวาดภาพ 
 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การพูดแนะนําบุคคลใน
ครอบครัว/การพูดและอานบท
สนทนา 

ประเมินการพูด/การอาน แบบประเมินการพูด/
การอาน 

ผานระดับดี 

2.  การตอบคําถามจากการฟง
และการอาน 

ประเมินการตอบคําถาม 
แบบประเมินการตอบ

คําถาม 
ผานระดับดี 

3.  การนําเสนอขอมูลจากการ
สัมภาษณ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

4. การเขียนบทสนทนาโตตอบ ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผานระดับดี 

5. การวาดภาพความสัมพันธ
บุคคลในครอบครัว 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

 
8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  เขียนอธิบายอวัยวะสวน
ตางๆพรอมวาดภาพ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
       9.1  ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คํา กลุมคํา และประโยคงายๆ เก่ียวกับอวัยวะสวนตางๆ 
       9.2  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเครื่องหมายใหตรงตามความหมายของ      
ประโยคและขอความสั้นๆ  ที่ฟงหรืออาน 

9.3 ใชทักษะกระบวนการบอก/ระบุใจความสําคัญและตอบคาํถามจากการฟงและอาน 
9.4 นักเรียนเขียนอธิบายอวัยวะสวนตางๆของตนเองและผูอื่นได 

10. สื่อ/แหลงเรียนรู 
      10.1 บัตรคํา     
 10.2 บัตรภาพ     
 10.3 แถบประโยค         



 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา 29 
 

 
 

 10.4 CD Track    6   -  12   

 10.5 เพลง         

  
เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การอานออก
เสียง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยค
อยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคบางสื่อสาร
ไดพอสมควร 

ออกเสียงคํา/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลว
ไมติดขัด  ชัดเจนทํา
ใหสื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางคร้ังแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได
นอย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/การสนทนา 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตองดาน
เนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามได
ตรงประเด็น
เน้ือหาถูกตองเปน
สวนใหญ มีการ
แสดงความ
คิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน  
มีการแสดงความ
คิดเห็นบางเล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
อยางเหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตา
กับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดมากและให
ขอมลูนอย 

2.  คําศัพท สํานวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดมาก 

3. องคประกอบของ
ผลงาน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเริ่ม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของ
งานนาสนใจ 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย Weather and seasons         ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                           เวลา     10  ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1. ช่ือหนวยการเรียนรู  School 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด   
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคาํสั่ง คําขอรองและคําแนะนํา (instructions) งาย ๆ ที่ฟงหรอือาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคํา สะกดคาํ อานกลุมคํา ประโยค ขอความงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตองตาม

หลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงาย ๆ 
ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ต 1.2 ป. 4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว 
ต 1.2 ป. 4/5 พูดแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ใกลตัวและกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว  
ต 1.3 ป. 4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกลตัวตามที่ฟงหรืออาน 
ต 1.3 ป. 4/3 พูดแสดงความคิดเห็นงาย ๆ เก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว  

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/2 ตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสําคัญ/ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1 ป. 4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 

3. สาระสําคญั 
  นักเรียนสามารถบอกสภาพอากาศในฤดูตางๆ ไดแก ฤดูใบไมผลิ (spring) ฤดูรอน (summer)   
ฤดูใบไมรวง (autumn)  ฤดูหนาว (winter) และกิจกรรมที่ทําในแตละฤดูได ถามและตอบคําถามเก่ียวกับสภาพ
อากาศโดยใช How’s the  weather today?  

4. สาระการเรียนรู 
 คําศัพท  weather, sunny, rainy, cloudy, snowy, wet, warm, cold, hot, cool, season,  
     spring, summer, autumn, winter, make a snowball, do a puzzle, planting,  
     jumping, ice skating, leaves, colorful, inside, outside 
 โครงสรางประโยค How’s the weather today? 
      It’s (sunny). 
      Which season do you like best? 
      I like (spring) best. 
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      I like flying kite. 
      He likes planting flowers. 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคดิ  
              -  คิดวิเคราะห 
              -  คดิอยางสรางสรรค 
       5.3  ความสามารถในการใชทักษะทางภาษา 
             - กระบวนการปฏิบัติ (ฟง , พูด , อาน , เขียน) 
             - กระบวนการทํางานกลุม 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
       7.1  อานออกเสียงคําศพัทเก่ียวกับ weather and seasons 
        7.2  วาดภาพฤดูท่ีชอบมากที่สุด ระบายสีใหสวยงาม และเขียนประโยคบอกสิ่งท่ีชอบทําในชวงเวลานั้น 
       7.3  วาดภาพเปรยีบเทียบสภาพอากาศในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม 
 ช้ินงานสุดทาย    
      วาดภาพหรือตัดภาพคน เสื้อผา อาหาร และอื่นๆ จากนิตยสาร นํามาติดลงในกรอบที่กําหนดให เขียนคําศัพท
ใตภาพ และเขียนชื่อฤดู 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การอานออกเสียง ประเมินการอาน แบบฝกการอาน ผานระดับดี 

2. การวาดภาพคําศัพท   
    กับความหมาย 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3.  การตอบคําถาม ประเมินการตอบคําถาม แบบฝกการตอบคําถาม ผานระดับดี 

4. การสนทนาโตตอบ 
     เก่ียวกับสภาพอากาศ 

ประเมินการพูด แบบฝกการพูด ผานระดับดี 
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8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การถาม-ตอบเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ 

ทดสอบ แบบทดสอบ ผานระดับดี 

 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 
       9.1  ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คาํ ประโยค  

9.2  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค   

และขอความสั้นๆ  คําสั่ง คําขอรอง  กิริยาทาทาง  

9.3   ใชทักษะกระบวนการ การเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน  

9.4  ใชทักษะกระบวนการ คนควา  รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน       

9.5  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองเกี่ยวกับสภาพอากาศ 

10. สื่อ/แหลงเรียนรู 
10.1 บัตรภาพสภาพอากาศลักษณะตาง ๆ  
10.2 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New Express English ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสยีงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคอยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เนนหนักในคํา/
ประโยคบาง
สื่อสารได
พอสมควร 

ออกเสียงคํา/ประโยค
ไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลวไม
ติดขัด  ชัดเจนทําให
สื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางครั้งแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารไดนอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/ตอบคําถาม 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตองดาน
เนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เนื้อหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามได
ตรงประเด็น
เนื้อหาถูกตองเปน
สวนใหญ มีการ
แสดงความ
คิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน  มีการ
แสดงความคิดเห็น
บางเล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
อยางเหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตา
กับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจํา
ไมเปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาที่เขียนมีความ
ถูกตองครอบคลุม
อยางสมบูรณ 

เน้ือหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เน้ือหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เน้ือหาที่เขียนมีขอผิด
มากและใหขอมูล
นอย 

2.  คําศัพท 
สํานวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
ถูกตองเหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอ
ผิดมาก 

3. 
องคประกอบ
ของงานเขียน 

องคประกอบของงาน
แสดงใหเห็นความ
ริเร่ิมสรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของงาน
ไมนาสนใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                    กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ 

ช่ือหนวย  Clothes              ช้ันประถมศึกษาปที่ 4                        เวลา      14   ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1. ช่ือหนวยการเรียนรู  Clothes      
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคาํสั่ง คําขอรองและคําแนะนํา (instructions) งาย ๆ ที่ฟงหรอือาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคํา สะกดคาํ อานกลุมคํา ประโยค ขอความงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตองตาม

หลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้น ๆ 

ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคาํถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงาย ๆ 
ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ต 1.2 ป. 4/2 ใชคําสั่ง คําขอรอง และคําขออนุญาตงาย ๆ 
ต 1.2 ป. 4/3 พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ 
ต 1.2 ป. 4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว 
ต 1.2 ป. 4/5 พูดแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ใกลตัวและกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  
ต 1.3 ป. 4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกลตัวตามท่ีฟงหรืออาน 
ต 1.3 ป. 4/3 พูดแสดงความคิดเห็นงาย ๆ เก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว  

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/1 พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ต 2.1 ป. 4/2 ตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสําคญั/ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย 
ต 2.2 ป. 4/2 บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของ 
  ภาษากับของไทย 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู 
ต 3.1 ป. 4/1 คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 

3. สาระสําคญั 
  เสื้อผาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการดํารงชีวิต การสวมใสเสื้อผา ควรเลือกใสใหเหมาะสมถูกตองตาม
กาลเทศะ 
4. สาระการเรียนรู 
           คําศัพท       
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 swimming trunks, a two-piece, a swimsuit, swimming cap, sunglasses, a  straw hat, size, 
small,  medium, large, a dress, a vest, a jacket, a skirt, a blouse, a scarf, a raincoat, a T-shirt,  
a sweater, boots, shorts, pants, socks, shoes, mittens, try on, wear, plain, great 

 โครงสรางประโยค  
 May I help you?  Yes, please. 
 What size?   Small size. 
 This way, please.  Thank you. 
 Try it on. 
 What is he/she wearing? He/She is wearing (shorts). 
 What are you/they wearing? I am wearing (a dress). 
     They are wearing (T-shirts and pants). 

 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคดิ   
                -  คิดวิเคราะห 
               -   คิดสรางสรรค 
               -   คิดเปนระบบ 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  อยูอยางพอเพียง 
7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
       7.1  การอานบทสนทนา / อานขอความ 
       7.3  Small  book  คาํศัพทเก่ียวกับเสื้อผา 
       7.4  วาดภาพและเขียนบรรยายเก่ียวกับการแตงตัว 
       7.5   รวบรวมคําศัพท 
     ช้ินงานสุดทาย    
      แบงกลุมแสดงบทบาทสมมุติการเลือกซื้อเสื้อผา 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การอานออกเสียง ประเมินการอาน แบบฝกการอาน ผานระดับดี 



 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา 40 
 

 
 

2.  การวาดภาพคําศัพทกับ 
     ความหมาย 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3.  กรจัดทํารายงาน ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

4. การพูดประโยคเกี่ยวกับ
เสื้อผา 

ประเมินการพูด แบบฝกการพูด ผานระดับดี 

      8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการ
ประเมิน 

1.  การแสดงบทบาทสมมุติ
การเลือกซื้อเสื้อผา 

ประเมินการพูดประเมิน
การทํางานกลุม 

แบบประเมินการพูดแบบ
ประเมินการทํางานกลุม 

ผานระดับดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 

9.1 ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คํา ประโยค              
9.2 ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค

และขอความสั้นๆ  คําสั่ง คําขอรอง  กิริยาทาทาง              
9.3 ใชทักษะกระบวนการ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยการเชื่อมโยงความรูกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น                
 9.4 ใชทักษะกระบวนการ คนควา  รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน   และการแสดง
ความตองการ   
 9.5 ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองเก่ียวกับเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย             
10. สื่อ/แหลงเรียนรู 

10.1 บัตรคาํ บัตรภาพ เสื้อผาของจริง 

10.2  หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New Express English ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคอยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลกัการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยคบาง
สื่อสารได
พอสมควร 

ออกเสียงคํา/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลวไม
ติดขัด  ชัดเจนทําให
สื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางครั้งแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารไดนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตอง
ดานเนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเน้ือหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองเปนสวน
ใหญ มกีารแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบาง
เล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เนื้อหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการแสดงออก
ทางสีหนาและ
ทาทางอยาง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

        
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
 



 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา 43 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปน
สวนใหญ 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เน้ือหาที่เขียนมีขอผิด
มากและใหขอมูลนอย 

2.  คําศัพท 
สํานวน โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอ
ผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอผิด
มาก 

3. องคประกอบ
ของงานเขียน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเร่ิม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความ
นาสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของงาน
ไมนาสนใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง        ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง       ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง        ระดับปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การวางแผน   
     การทาํงาน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทํางานที่ 
ชัดเจน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทํางาน
แตมีขอบกพรองบาง 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทํางาน
ท่ีไมชัดเจน 

ไมมีการวางแผนและ
ไมมีข้ันตอนการ
ทํางาน 

2.  ความรวมมือ ใหความรวมมือ
ประสานงานกับกลุม
อยางเต็มที่ 

ใหความรวมมือ
ประสานงานกับกลุม
เปนสวนใหญ 

ใหความรวมมือ
ประสานงานกับ
กลุมในบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ
ขาดการประสานงาน
กับกลุม 

3.  ความ   
     รับผิดชอบ 

รับผิดชอบตองานที่
ไดรบัมอบหมายและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

รับผิดชอบตองานที่
ไดรบัมอบหมาย 
ดี 

รับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายแต
ไมเตม็ศกัยภาพ 

ขาดความรบัผิดชอบ
ตองานที่ไดรบั
มอบหมาย 

4.  ยอมรับขอผิด   
     พลาดรวมกัน   

รับฟงและแกไข
ขอบกพรองของกลุม
ตามที่ไดรับการ
เสนอแนะอยางมี
เหตุผลทุกคร้ัง 

รับฟงและแกไข
ขอบกพรองของกลุม
ตามที่ไดรับการ
เสนอแนะ 

รับฟงและแกไข
ขอบกพรองของ
กลุมตามที่ไดรับการ
เสนอแนะแตยัง
ยึดถือความคดิเห็น
ของตนเองอยู 

ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองและปด
ความรับผิดชอบไป
ใหผูอ่ืน 

 
 
     

 

 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  14 - 16    คะแนน        หมายถึง        ระดับดีมาก 
  11 - 13    คะแนน        หมายถึง         ระดับดี 
  10 - 12    คะแนน         หมายถึง         ระดับพอใช 
    0 - 9      คะแนน         หมายถึง         ระดับปรับปรุง 
 



 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา 45 
 

 
 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชื่อ
หนวย  Daily activities                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                           เวลา     10ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  Daily activities 
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคาํสั่ง คําขอรองและคําแนะนํา (instructions) งาย ๆ ที่ฟงหรอือาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคํา สะกดคาํ อานกลุมคํา ประโยค ขอความงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตองตาม

หลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณหรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้นๆ 

ท่ีฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคาํถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงาย ๆ 
ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ต 1.2 ป. 4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  
ต 1.3 ป. 4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกลตัวตามท่ีฟงหรืออาน  

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/1 พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู 
ต 3.1 ป. 4/1 คนควา รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1 ป. 4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
                กิจวัตรประจําวันของแตละคนมีสวนคลายคลึงกัน เปนกิจกรรมที่ทุกคนทาํใหลุลวงไปในแตละวัน 
4.  สาระการเรียนรู 
 คําศัพท  weekdays, get up, take a bath, get dressed, study math, English, science, social 
studies, physical  education, lunch break, in the morning, in the afternoon, at noon, o’clock, time 
  โครงสรางประโยค      What time is it? 
         It is six o’clock. 
         It is six-thirty. 
         What time do you/they go to school? 
         I/They go to school at 7.30. 
         What time does he/she go to school? 
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         He/She goes to school at 7.30. 
         It is time for school. 
 
 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคดิ 

-  ทักษะการสํารวจ 
-  การคนควา,รวบรวม 
-  ทักษะการระบุ 
-  ทักษะการนําความรูไปใช 
- ทักษะการเชื่อมโยง 

       5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  มีจิตสาธารณะ 
7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
       7.1  การอานออกเสียง 
        7.2  การพูด ถาม ตอบ สนทนา  เก่ียวกับกิจวัตรประจําวันของตนเองและผูอ่ืน 
       7.3  วาดภาพประกอบการเขียนบรรยายเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันของตนเอง 
       ชิ้นงานสุดทาย    
        เขียนไดอารี่ 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การอานออกเสียง ประเมินการอาน แบบฝกการอาน ผานระดับดี 

2.  การพูด สนทนา ตอบคําถาม ประเมินการพูด  แบบประเมินการพูด ผานระดับดี 

3.  วาดภาพ/ เขียนบรรยาย
ภาพประกอบ 

ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผานระดับดี 

 
8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
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1.  เขียนไดอาร่ี 
 

ประเมินผลงาน แบบประเมิน ผลงาน       ผานระดับดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 
       9.1  ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คาํ กลุมคํา ประโยค  ขอความ บทสนทนา 
       9.2  ใชทักษะกระบวนการศกึษาคนควา อภิปราย สถานการณจําลอง บทบาทสมมติ กิริยาทาทาง เพลง เกม 
ในการเรยีนรูคาํ กลุมคาํ ประโยค  ขอความ บทสนทนา ถาม ตอบเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน 
      9.3 ใชพจนานุกรมในการหาความหมายของคําศัพทและการอานออกเสียง 
      9.4  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ใหขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของตนเองและผูอ่ืน 
      9.5 เลอืก ระบุ ภาพสัญลักษณ ใหตรงตามความหมายของประโยค 
      9.6 เลอืก ระบุเวลาใหสอดคลองกับกิจวัตร 
10. สื่อ/ แหลงเรียนรู 

10.1 นาฬิกาจําลองทําดวยกระดาษหรือนาฬิกาจรงิ  

10.2 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New Express English ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

10.3  CD Track   23 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การอานออก
เสียง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยค
อยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคบางสื่อสาร
ไดพอสมควร 

ออกเสียงคํา/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลว
ไมติดขัด  ชัดเจนทํา
ใหสื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางคร้ังแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได
นอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/การสนทนา 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตองดาน
เนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามได
ตรงประเด็น
เน้ือหาถูกตองเปน
สวนใหญ มีการ
แสดงความ
คิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน  
มีการแสดงความ
คิดเห็นบางเล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
อยางเหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตา
กับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดมากและให
ขอมลูนอย 

2.  คําศัพท สํานวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดมาก 

3. องคประกอบของ
ผลงาน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเริ่ม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของ
งานนาสนใจ 

 
 

               
                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง        ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง         ระดับปรับปรุง 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชื่อหนวย  Visiting the farm              ช้ันประถมศึกษาปที่ 4                      เวลา  10 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................... 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  Visiting the farm 
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนํา (instructions) งายๆ ที่ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคํา สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตอง

ตามหลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณหรือ เค ร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค 
  และขอความสั้นๆ ที่ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงาย ๆ 
ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ต 1.2 ป. 4/2 ใชคําสั่ง คําขอรอง และคําขออนุญาตงาย ๆ 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  
ต 1.3 ป. 4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกลตัวตามท่ีฟงหรืออาน  

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/2 ตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาล/ วันสําคญั/ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูงายๆ ของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศ
  และภาษาไทย 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู 
ต 3.1 ป. 4/1 คนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1 ป. 4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 
ต 4.2 ป. 4/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
 
3.  สาระสําคัญ 
   การมีกิจกรรมพิเศษในชวงวันหยุดพักผอน ดวยการเท่ียวชมสัตวตาง ๆ เปนสันทนาการที่นาสนใจของชีวิต 

 
4.  สาระการเรียนรู 
 คําศัพท   a farm, an animal, a goat, a horse, a hen, a chicken, an ostrich, feed, 
 collect, ride, milk, visit, look for, brush, a pond, a holiday 
 โครงสรางประโยค    Look at this./Look at that. 
         Look at these./Look at those. 
         What are those/these? 
         They are (chickens). 
         Is that/this (an ostrich)? 
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         Yes, it is. No, it isn’t. 
         Are these/those (goats)? 
         Yes, they are./No, they aren’t. 
         What does she/he do on the farm? 
         He / She feeds the (ducks.) 
         What do they do on the form? 
         They brush the horses. 
 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคิด  

- ทักษะการระบุ 
- ทักษะการนําความรูไปใช 
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการรวบรวมขอมูล 
-  ทักษะการเชื่อมโยง 

       5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
       5.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  มีจิตสาธารณะ 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        7.1  การพูด ถาม ตอบ สนทนาเก่ียวกับสัตวในฟารมและกิจกรรมตางๆในฟารม 
         7.2  การทําสมุดคําศัพท 
        7.3  การอานออกเสียง 
        ชิ้นงานสุดทาย    
        วาดภาพและเขียนอธิบาย รวบรวมคําศัพทเกี่ยวกับสัตวในฟารม นําเสนอผลงานดวยการเขียน 
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8.  การวัดและประเมินผล 

      
8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการ
ประเมิน 

1.การตอบคําถามเร่ืองสัตวใน
ฟารม 

สังเกตการตอบ
คําถาม 

แบบทดสอบ/การตอบ
คําถาม 

ผานระดับดี 

2.  การทําสมุดคําศัพท ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3. การพูด สนทนา สังเกตการพูดสนทนา แบบประเมินการพูด ผานระดับดี 

4. การอานออกเสียง ประเมนิการอาน แบบประเมินการอาน ผานระดับดี 

 
8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  วาดภาพและเขียนอธิบาย
เก่ียวกับสัตวในฟารม 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 
       9.1  ใชเพลง เกมในการเรียนรูคาํศพัท กลุมคํา และประโยคที่เกี่ยวของกับสัตวในฟารม 
         9.2 ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คํา ประโยค   

 9.3  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอความสั้นๆ  
9.4 ใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม ศึกษา คนควา  สืบคน รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของและการ

แสดงความรูสึก ความคดิเห็นของตนเองเก่ียวกับสัตวในฟารม 
      9.5  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน การสื่อสารเร่ืองสัตวในฟารม 

 
10. สื่อ / แหลงเรียนรู 

10.1 .  บัตรคํา ภาพ แถบประโยค เพลง กระดาษสําหรับทําหมวก 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การอานออก
เสียง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยค
อยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคบางสื่อสาร
ไดพอสมควร 

ออกเสียงคาํ/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลว
ไมติดขัด  ชัดเจนทํา
ใหสื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางคร้ังแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได
นอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/การสนทนา 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตองดาน
เนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเน้ือหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามได
ตรงประเด็น
เน้ือหาถูกตองเปน
สวนใหญ มีการ
แสดงความ
คิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน  
มีการแสดงความ
คิดเห็นบางเล็กนอย 

ตอบคาํถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
อยางเหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตา
กับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา 56 
 

เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เน้ือหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดมากและให
ขอมลูนอย 

2.  คําศัพท สํานวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดมาก 

3. องคประกอบของ
ผลงาน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเร่ิม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของ
งานนาสนใจ 

 
 

               
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง        ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง       ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง        ระดับปรบัปรุง 
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หนวยการเรียนรูที่ 7 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชื่อหนวย  People around me           ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                      เวลา  10 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................... 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  People around me 
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนํา (instructions) งาย ๆ ที่ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคาํ สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค ขอความงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะ 
  ถูกตองตามหลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณหรือ เค ร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค 
  และขอความสั้นๆ ที่ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงายๆ 
ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ต 1.2 ป. 4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  
ต 1.3 ป. 4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ใกลตัวตามที่ฟงหรืออาน  

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/1 พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศ
  และภาษาไทย 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู 
ต 3.1 ป. 4/1 คนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1 ป. 4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 
ต 4.2 ป. 4/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
 
3.  สาระสําคัญ 
   ในสังคมของเราประกอบดวยผูคนหลากหลายอาชีพ ซึ่งใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

 
4.  สาระการเรียนรู 
 คําศัพท  a doctor, a nurse, a taxi driver, a baker, a fire fighter, a bakery, a fire station, a 
postman, a barber, a farmer, a barber shop, a florist, a flower shop, a secretary,  
an officer, a job. 
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 โครงสรางประโยค   What do you/they do? 
         I am a (nurse). 
         They are (doctors). 
         What does he/she do? 
         He / She is a (teacher). 
         Where do you/they work? 
         I / They work in the hospital. 
         Where does he/she work? 
         He / She works in the library. 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคิด  

- ทักษะการระบุ 
- ทักษะการนําความรูไปใช 
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการรวบรวมขอมูล 
-  ทักษะการเชื่อมโยง 

       5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
       5.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  มีจิตสาธารณะ 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        7.1  การพูด ถาม ตอบ สนทนาเก่ียวกับอาชีพ 
         7.2  การทําสมุดคําศัพท 
        7.3  การอานออกเสียง 
        ชิ้นงานสุดทาย    
        วาดภาพและเขียนอธิบายเก่ียวกับอาชีพของตนเองและผูอ่ืน 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการ
ประเมิน 

1.การตอบคําถามเร่ืองอาชีพ สังเกตการตอบ
คําถาม 

แบบทดสอบ/การตอบ
คําถาม 

ผานระดับดี 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา 59 
 

2.  การทําสมุดคําศัพท ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3. การพูด สนทนา สังเกตการพูดสนทนา แบบประเมินการพูด ผานระดับดี 

4. การอานออกเสียง ประเมนิการอาน แบบประเมินการอาน ผานระดับดี 

 
8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  วาดภาพและเขียนอธิบาย
เก่ียวกับอาชีพของตนเองและผูอื่น 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 

9.1  ใชเพลง เกมในการเรียนรูคําศัพท กลุมคําและประโยคท่ีเกี่ยวของกับอาชีพของตนเองและผูอื่น 
         9.2 ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คํา ประโยค   

 9.3  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอความสั้นๆ  
9.4 ใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม ศึกษา คนควา  สืบคน รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของและการ

แสดงความรูสึก ความคดิเห็นของตนเองเก่ียวกับอาชีพ 
      9.5  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน การสื่อสารเร่ืองอาชีพ 

 
10. สื่อ / แหลงเรียนรู 

10.1 บัตรคําภาพ แถบประโยค 

10.2 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New Express English ชั้นประถมศกึษาปท่ี 4   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หนา 60 
 

เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การอานออก
เสียง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยค
อยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคบางสื่อสาร
ไดพอสมควร 

ออกเสียงคาํ/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลว
ไมติดขัด  ชัดเจนทํา
ใหสื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางคร้ังแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได
นอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/การสนทนา 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตองดาน
เนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเน้ือหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามได
ตรงประเด็น
เน้ือหาถูกตองเปน
สวนใหญ มีการ
แสดงความ
คิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน  
มีการแสดงความ
คิดเห็นบางเล็กนอย 

ตอบคาํถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
อยางเหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตา
กับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เน้ือหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดมากและให
ขอมลูนอย 

2.  คําศัพท สํานวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดมาก 

3. องคประกอบของ
ผลงาน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเร่ิม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของ
งานนาสนใจ 

 
 

               
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง        ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง       ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง        ระดับปรบัปรุง 
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หนวยการเรียนรูที่ 8 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชื่อหนวย How much are they?         ช้ันประถมศกึษาปที่ 4                      เวลา  10 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................... 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  How  much are they? 
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต 1.1 ป. 4/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนํา (instructions) งาย ๆ ที่ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/2 อานออกเสียงคาํ สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค ขอความงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะ 
  ถูกตองตามหลักการอาน 
ต 1.1 ป. 4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณหรือ เค ร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค 
  และขอความสั้นๆ ที่ฟงหรืออาน 
ต 1.1 ป. 4/4 ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนาและนิทานงายๆ 
ต 1.2 ป. 4/1 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ต 1.2 ป. 4/2 ใชคําสั่ง คําขอรอง และคําขออนุญาตงายๆ 
ต 1.2 ป. 4/3 พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว 
ต 1.2 ป. 4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว 
ต 1.3 ป. 4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  
ต 1.3 ป. 4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกลตัวตามท่ีฟงหรืออาน  
ต 1.3 ป. 4/3 พูดแสดงความคดิเห็นงาย ๆ เก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ใกลตัว 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
ต 2.1 ป. 4/1 พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ต 2.2 ป. 4/1 บอกความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศ
  และภาษาไทย 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู 
ต 3.1 ป. 4/1 คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
ต 4.1 ป. 4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 
ต 4.2 ป. 4/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
3.  สาระสําคัญ 
   การซื้อขายเครื่องอุปโภคบริโภคเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของทุกคน การสอบถามราคาสินคา
ทําใหเราตัดสินใจไดเหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู 
 
4.  สาระการเรียนรู 
 คาํศัพท   fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, forty, forty-five, fifty, fifty-five, 
sixty-sixty-five seventy, seventy-five, eighty,  eighty-five, ninety, ninety-five, one hundred,  
a canteen, noodles, a sandwich, a hot dog, soda pop, an ice cream, a watermelon,  
a mango, a mangosteen, grapes, a longan, durian, a rose-apple, a rambutan, a papaya,  
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a kilo of, floating market, a fruit seller, a boat, sell. 
 
โครงสรางประโยค How much is it? 

 It is (ten baht). 
 How much are they? 
 They are (thirty baht a kilo). 
 May I have a bowl of noodles? 
 A carton of milk. 
 A can of soda. 
 A piece of chicken. 
 A bowl of noodles. 
 A kilo of rambutans. 
 Two kilos of grapes. 

. 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคิด  

- ทักษะการระบุ 
- ทักษะการนําความรูไปใช 
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการรวบรวมขอมูล 
-  ทักษะการเชื่อมโยง 

       5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
       5.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  มีจิตสาธารณะ 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        7.1  การพูด ถาม ตอบ สนทนาเก่ียวกับการซื้อขายสินคา 
         7.2  การทําสมุดคําศัพท 
        7.3  การอานออกเสียง 
        ชิ้นงานสุดทาย    
        แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับการซื้อขายสินคา 
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8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการ
ประเมิน 

1.การตอบคําถามเร่ืองอาชีพ สังเกตการตอบ
คําถาม 

แบบทดสอบ/การตอบ
คําถาม 

ผานระดับดี 

2.  การทําสมุดคําศัพท ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3. การพูด สนทนา สังเกตการพูดสนทนา แบบประเมินการพูด ผานระดับดี 

4. การอานออกเสียง ประเมนิการอาน แบบประเมินการอาน ผานระดับดี 

 
8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการ
ประเมิน 

1.  แสดงบทบาทสมมตุิเกี่ยวกับ
การซื้อขายสินคา 

สังเกตการพูดสนทนา แบบประเมินการพูด ผานระดับดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 

9.1  ใชเพลง เกมในการเรียนรูคําศัพท กลุมคําและประโยคท่ีเกี่ยวของกับการซื้อขายสินคา 
         9.2 ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คํา ประโยค   

 9.3  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอความสั้นๆ  
9.4 ใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม ศึกษา คนควา  สืบคน รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของและการ

แสดงความรูสึก ความคดิเห็นของตนเองเก่ียวกับการซื้อขายสินคา 
      9.5  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน การสื่อสารการซื้อขายสินคา 

 
10. สื่อ / แหลงเรียนรู 

10.1 บัตรคําภาพ แถบประโยค 

10.2 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New Express English ชั้นประถมศกึษาปท่ี 4   
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การอานออก
เสียง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยค
อยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนน 
หนักในคํา/ประโยค
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคบางสื่อสาร
ไดพอสมควร 

ออกเสียงคาํ/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ
คลองแคลว 

อานไดคลองแคลว
ไมติดขัด  ชัดเจนทํา
ใหสื่อสารได 

อานตอเนื่องติดขัด
เล็กนอยแตไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางคร้ังแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได
นอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/การสนทนา 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. ความถูกตองดาน
เนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเน้ือหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามได
ตรงประเด็น
เน้ือหาถูกตองเปน
สวนใหญ มีการ
แสดงความ
คิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน  
มีการแสดงความ
คิดเห็นบางเล็กนอย 

ตอบคาํถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  ความสามารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
อยางเหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตา
กับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
   8         คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
   6 – 7   คะแนน            หมายถึง         ระดับดี 
   4 - 5   คะแนน             หมายถึง         ระดับพอใช 
   0 - 3   คะแนน            หมายถึง          ระดับปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เน้ือหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอ
ผิดมากและให
ขอมลูนอย 

2.  คําศัพท สํานวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาแบบงายๆ
และมีขอผิดมาก 

3. องคประกอบของ
ผลงาน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเร่ิม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของ
งานนาสนใจ 

 
 

               
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                         เกณฑการใหระดับคะแนน 
  11 - 12   คะแนน            หมายถึง        ระดับดีมาก 
    8 - 10   คะแนน            หมายถึง        ระดับดี 
    6 - 7     คะแนน             หมายถึง       ระดับพอใช 
    0 - 5     คะแนน            หมายถึง        ระดับปรบัปรุง 
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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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แบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 
 

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 ดวยภาษาที่
เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร     

- ใชวิธีสื่อสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพ่ือสรางองคความรู     

-มีความสามารถในการคิดสงัเคราะหเพ่ือสรางองคความรู     

๓.ความสามารถในการแกปญหา 

-ใชเหตุผลในการแกปญหา     
-แสวงหาความรู/ประยุกตใชความรูการปองกันและ
แกปญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 

-ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข     

-ประยุกตใชความรูในการดําเนินชีวิต     

-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอยางเหมาะสม     

๕.มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

-เลือกใชขอมลูในการทํางานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-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. มาตรฐานการเรยีนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอยางเหมาะสม     

๓. ความสอดคลองของสาระสาํคัญกับมาตรฐานการเรยีนรูและตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคลองของสาระสาํคัญกับสาระการเรียนรู     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรยีนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคญั 

และสาระการเรียนรู 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

๑๒. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     

  รวม/สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย/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 

 

 


