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คาํนํา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3)     ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 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 5  ที่ไดปรับปรุงและพัฒนา คงเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน ในการนําไปใชในการจัดทํา  
กําหนดการสอนและแผนการจัดการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรู และผูมีสวนเกี่ยวของ               
ท่ีชวยปรับปรงุและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรยีนรูนี้จนสําเร็จไว ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรยีนบานนาวัลเปรยีง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ความนํา 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู

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

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

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

ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซ่ึงกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาอ่ืน  เชน ภาษาฝร่ังเศส เยอรมันจีน ญี่ปุน อาหรับ  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  ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียน

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 และสิ่งของตามที่ฟง
หรืออาน 
 4. พูดและทําทาประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา  บอกช่ือและคําศัพทงายๆ 
เก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมทีเ่หมาะสมกับวัย 
 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/เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พดู
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/การเขยีน 
 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

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
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การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอื่น 
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 
มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 
ตัวช้ีวัด  
ป.5/1  ปฏิบัตติามคําส่ัง คําขอรองและคาํแนะนํางายๆ  ที่ฟงหรืออาน 
ป.5/2  อานออกเสียงประโยคขอความ และบทกลอนสัน้ๆ  ถูกตองตามหลักการอาน 
ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ ประโยคและขอความส้ันๆ ที่ฟงหรืออาน 
ป.5/4  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนาและนิทานงายๆ หรือเร่ืองส้ันๆ 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  
ป.5/2  ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และใหคําแนะนํางาย ๆ 

ป.5/3  พูด/เขียนแสดงความตองการ ของตนเอง ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหควาชวยเหลือใน
สถานการณงายๆ 
ป.5/4  พูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ืองใกลตวั 

ป.5/5  พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตางๆ พรอมท้ัง ใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการ
เขียน 
ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  พูด/เขียนใหขอมลูเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 
ป.5/2  วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรืออาน 
ป.5/3  พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง    ตาง ๆ ใกลตัว 

 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกรยิาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ป.5/2  ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆ ของ เจาของ
ภาษา 
ป.5/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  และนาํมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน 
และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
ป.5/2  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองของเจาของภาษากับของไทย 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  และเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  คนควา รวบรวมคาํศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน และสถานศึกษา 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  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 โดยจัดการเรยีนการสอนและวัดผลประเมินผลเปนรายป   

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

รายวิชาพ้ืนฐาน (๘๔๐) 
ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 
ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 
อ ๑5๒๐๑ 

 
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  5  โรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
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อ ๑5๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                       
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5                                                   เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
 
        ปฏิบัตติามคําสั่ง  คําขอรอง และคําแนะนํา ที่ฟงหรืออาน  อานออกเสียง ประโยค ขอความ และบทกลอน
สั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงหรืออานบทสนทนา และนิทานงายๆ
หรือเร่ืองสั้นๆ  พูด/เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง คําขอรอง  คําขออนุญาตและใหคําแนะนํา
งาย ๆ  พูด/เขยีนแสดงความตองการของตนเองตาม ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ในสถานการณงายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว  และเร่ืองใกลตัว  พูดแสดง
ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆพรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนให
ขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว เขยีนภาพ  แผนผัง และแผนภูมแิสดงขอมูลตางๆตามที่ฟงหรืออาน พูด
แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเร่ืองตางๆใกลตัว ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคม/
วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยู
งายๆของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับคํา(order)ตาม
โครงสรางของประโยคของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวาง
เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
 โดยการฟง พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง เขา
รวม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคข้ึนในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ชวิีตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐      ตัวช้ีวัด 

คําอธิบายรายวิชา 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ           รหัสวิชา อ15101 
 ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ            ชั้นประถมศกึษาปท่ี 5             เวลา   80 ชั่วโมง 

  
หนวย

ที่ 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคญั 
เวลา น้ําหนัก 

1 Self ต1.2 ป 5/1 
        ป5/4 
ต1.3 ป 5/1 
ต4.1 ป 5/1 
 

การเรียนรูเร่ืองของตนเองจําเปนตองมีความรู
และทักษะเรื่องการปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง  การอาน
ออกเสียงประโยค ขอความ การพูด/เขียนโตตอบสื่อสาร
ระหวางบุคคล การใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง  การวาด
ภาพแผนผัง และแผนภูมิเพ่ือแสดงขอมูลตาง ๆ  การใช
ถอยคํา น้ํ าเสียงและกริยาทาทางอยางสุภาพตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา สามารถ
นําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
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2 My family ต1.1 ป 5/2 
        ป5/3 
        ป5/4 
ต1.2 ป 5/1 
        ป5/2 
        ป5/3 
        ป5/4 
        ป5/5 

การเรียนรูเรื่องครอบครัวจําเปนตองมีความรูและทักษะ
เรื่องการอานออกเสียงประโยคขอความ  การระบุ/วาด
ภาพสัญลักษณหรือเครื่องหมาย  การพูด/เขียนเพ่ือขอ
และใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ือง
ใกลตัว  การพูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ ประกอบ  
การวาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ 
ตามที่ฟงหรืออาน  การใช ถอยคํา น้ําเสียง กริยาทาทาง
อยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  การคนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรู อ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/
การเขียนสามารถนํามาใช  ในชีวิตประจํา วันและ
เชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนได   
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หนวย
ที่ 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา น้ําหนัก 

3 School ต1.1 ป5/1 
        ป5/2 
        ป5/3 
ต1.2 ป5/1 
        ป5/2  
ต1.3 ป 5/1 
ต2.1 ป 5/1 
ต2.2 ป 5/1 
ต4.1 ป 5/1 

การเรียนรูเกี่ยวกับโรงเรียนจําเปนตองมีความรูและมี
ทักษะในการปฏิบัติ การใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต 
และใหคําแนะนํางาย ๆ การอานออกเสียงประโยค 
ขอความตามหลักการอาน การระบุ / วาดภาพสัญลักษณ
หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและ
ขอความ การบอกใจความสําคัญและตอบคําถาม ในเร่ือง
ท่ีฟงและอาน การพูด การเขียน ท่ีใชโตตอบในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล และการใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ือง
ใกลตัวรวมทั้งการเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ แสดงขอมูล
ตาง ๆ การใชถอยคํา นํ้าเสียง และกริยาทาทางอยาง
สุภาพตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา การคนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรู อ่ืน การฟง พูด อาน และเขียน ใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน และสถานศึกษา 
การบอกความเหมือน/แตกตางในการออกเสียงประโยค
ชนิดตาง ๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับ
คํา ตามโครงสรางของประโยคของภาษาตางประเทศ/
ภาษาไทย การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน รวบรวม
ขอมูลตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา และ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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4 Food and 
Drink 

ต1.1 ป 5/1 
        ป5/3 
        ป5/4 
ต1.2 ป 5/1 
ต1.3 ป 5/1 
        ป5/2 
ต3.1 ป 5/1 
ต4.2 ป 5/1   

การเรียนรูเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม โดยปฏิบัติตามคําสั่ง  
คําขอรอง และคําแนะนํางายๆ ที่ฟงหรอือานการอานออก
เสียง ประโยค  ขอความ  การระบ6 /วาดภาพ  สัญลักษณ 
หรือเครื่องหมาย การสื่อสารระหวางบุคคล การแสดง
ความตองการ/ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  
การใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ การแสดง
ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ใกลตัวและ
กิจกรรมตาง ๆ พรอมให เหตุผลสั้นๆ การใชถอยคํา  
น้ําเสียง และกริยาทาทาง อยางสุภาพตามมารยาท สังคม 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ฟง พูด และอาน เขียน 
ในสถานการณ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา การ
บอกความเหมือน /ความแตกตางระหวางเทศกาลและ
งานฉลองของเจาของภาษากับของไทย การเขารวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  
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หนวยที่ ชื่อหนวยการ
เรยีนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา น้ําหนัก 

5 Environment ต1.1 ป5/2 
       ป 5/3 
       ป 5/4 
ต1.2 ป5/1
ต1.3 ป5/1 
       ป 5/3 
 

  การเรียนรูเกี่ยวกับสัตว อากาศ ฤดูกาล ธรรมชาติ 
สิ่ งแวดลอมรอบ ๆ ตัว   เสื้อผา เครื่องแตงกาย 
จําเปนตองมีความรูและทักษะในการปฏิบัติ การใช
คําสั่ง คําขอรอง ขออนุญาต คําแนะนํางาย ๆ การ
อานออกเสียง สะกดคํา ประโยค ขอความตาม
หลักการอาน การวาดภาพ การพูด เขียนโตตอบ เพ่ือ
ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวสิ่งแวดลอม
ใกลตัว แสดงความคิดเห็น บอกความเหมือน ความ
แตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม  ความรูสึกท่ี
เกี่ ย วข อง กับ เ ร่ืองราวต าง  ๆ  รอบตั ว   การใช
เครื่องหมายวรรคตอน คนควา รวบรวม คําศัพทท่ี
เก่ียวของใกลตัวจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ ทําให
สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
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6 Free  time ต1.2 ป5/1 
        ป5/3 
ต1.3 ป5/3 
ต2.1 ป5/3 
ต3.1 ป5/1 
ต4.2 ป5/1   

 การเรียนรูเรื่อง เวลาวางและนันทนาการจําเปนตอง
มีความรูและทักษะเร่ืองการบอกใจความสําคัญและ
ตอบคําถามจากเร่ืองสั้นๆ  เรื่องความสําคัญของ
เทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยู
งาย ๆ ของเจาของภาษา  การโตตอบในการสื่อสาร
โดยใชขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  การวาด
ภาพ แผนผังและแผนภูมิ และวัฒนธรรม แสดงขอมูล
ตาง ๆ  การเขารวมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ  
การบอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยค  โครงสราง  เทศกาลและงานฉลองของ  
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ  สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
งาย ๆ ของเจาของภาษา  การโตตอบในการสื่อสาร
โดยใชขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  การวาด
ภาพ แผนผังและแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ  การเขา
รวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  
การบอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยค  โครงสราง  เทศกาลและงานฉลองของ  
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ  สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
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หนวยที่ ชื่อหนวยการ
เรยีนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสาํคัญ 
เวล
า 

นํ้าหนัก 

7 Travel ต1.1 ป5/2 
       ป 5/3 
       ป 5/4 
ต1.2ป 5/1 
       ป 5/2 
       ป 5/3 
ต1.3ป 5/2 
       ป 5/3 
ต2.1ป 5/2        
ต4.2 ป5/1 
 

  การเรียนรู เรื่องคําศัพท ประโยค ขอความ ขอมูล
เก่ียวกับการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว การบอก
ทิศทาง ปายสัญญาณ ยานพาหนะ เขาใจตีความเรื่อง
ที่ฟงและอาน  อานออกเสียงคํา สะกดคํา เลือก/ระบุ
ภาพ สัญลักษณ เคร่ืองหมายตรงตามความหมาย  
สื่อสาร แสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูล พูด เขียน
โ ต ตอบ  ใช คํ า สั่ ง  คํ า ขอร อ ง  ว าดภาพ  เ ข า ใ จ
ความสัมพันธ  เข า ร วม กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม เชื่อมโยงความรู คนควา รวบรวมคําศัพท
และใชภาษาตางประเทศในการสืบคนรวบรวมขอมูล
และเปนเครื่องมือในการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สังคมโลก 

10 9 

รวมระหวางภาค/ป 78 70 
สอบปลายภาค/ป 2 30 
รวมตลอดภาค/ป 80 100 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย  Self                             ชั้นประถมศกึษาปท่ี 5                           เวลา    12  ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1. ชื่อหนวยการเรียนรู เร่ือง Self 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อวาร 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 
     ตัวช้ีวัด ป.5/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคาํแนะนํางายๆ ท่ีฟงหรืออาน 
มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิด
อยางมีประสิทธิภาพ 
     ตัวช้ีวัด ป.5/1  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
       ป.5/4  พูด/ เขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ืองใกลตัว 
 มาตรฐาน  ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ  โดยการพูดและ
การเขียน       
     ตัวช้ีวัด ป.5/1  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 
       ป.5/2  เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ  ตามที่ฟงและอาน 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนาํไปใชไดอยาง 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
      ตัวชี้วัด ป.5/1  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานในการ 
พัฒนา แสวงหาและเปดโลกทัศนของตน 
     ตัวชี้วัด ป.5/1 คนควา รวบรวมคาํศัพทท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและนําเสนอดวยการพูด/เขียน 
 
3. สาระสําคัญ 

การเรียนรูเร่ืองของตนเองจําเปนตองมีความรูและทักษะเร่ืองการปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง  การอานออก
เสียงประโยค ขอความ การพูด/เขียนโตตอบสื่อสารระหวางบุคคล การใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  การวาดภาพแผนผัง 
และแผนภูมิเพ่ือแสดงขอมูลตาง ๆ  การใชถอยคํา น้ําเสียงและกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา สามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
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4. สาระการเรียนรู 

4.1 สาระแกนกลาง 
4.1.1 คําสั่ง เชน  Look at the …/here/over there/.   Say it again, Read and draw,  

    Put a/an … in/on/under a/an……/ Don’t over there. 
4.1.2 คําขอรอง  เชน Can/Could You help me, please? Yes./ No….. etc. 
4.1.3 คําแนะนํา เชน You Should think before you speak.  
4.1.4 Vocabulary 

- คําศัพทเ ก่ียวกับขอมูลสวนตัว  เชน  name,  last name,  sure name,  age,  
address , date of birth,   hobby,  eleven years old,   Prathom 5, born, 
weight , color   etc. 

- คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะของรางกาย  เชน  arm, knee, mouth, cheek, chin, 
finger, teeth, foot , hand, head, eye, ear, toe, knee,  waist,  hair etc. 

- คําศัพทเก่ียวกับลักษณะ เชน  fat, thin, tall, short, big, small, long, beautiful 
etc.  

4.1.5 ประโยค 

- Hi/Hello/Good morning/Good afternoon/ Good evening/how are you? 
I’m fine. Thank you. And you. 

- Hello. I’m ………… This is my sister. Her name is …………. /Hello. Nice to 
see you. Nice to see you, too.  

- Goodbye./ Bye./ See you soon./ Thank you./ Thanks./Thank you very 
much. 

- What’s your name/last name/sure name ? / My name/last name/sure 
name is …… 

- How old are  you? / I am ……..years old./ How tall  are  you?  I am 
……..cms. 

- What do you do? I’m a/an ………… . etc.  

- What is he/she?    ….is a/an …(อาชีพ) 

- When  were  you born ?  / I was born  ……………. 
                      etc. 

 4.2 สาระทองถิ่น (ถามี) ...... 
 
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
       5. 2  ความสามารถในการคิด  

- ทักษะการระบ ุ
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- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการนําความรูไปใช  
- รวบรวมขอมูล  
- ทักษะการเชื่อมโยง 

      5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  มีจิตสาธารณะ 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
       7.1  การพูดบทสนทนา  ทักทาย  กลาวลา  ขอรอง  คาํสั่ง 
         7.2  การอานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค  
        7. 3  การพูดสนทนา/เขียนและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
       7. 4  การวาดภาพ/เขียนภาพประกอบคําศัพท  
        ชิ้นงานงานสุดทาย    
        เขียนประโยค/ขอความสั้น ๆ บรรยายลักษณะของบุคคล 
  8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมนิ 

1.  พูดบทสนทนาทักทาย ประเมินการพูด แบบประเมินการอาน ผานระดับดี 

2.  การอานออกเสียง ประเมินการอาน แบบฝกการปฏิบัติ ผานระดับดี 

3.  การพูดสนทนา/เขียนและ
ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

ประเมินการสนทนา/
ผลงานการเขียน 

แบบประเมินการพูด/
การเขียน 

ผานระดับดี 

4.  วาดภาพ/เขียน
ภาพประกอบคําศัพท     

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 
ผานระดับดี 

     
  8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมอื เกณฑการประเมิน 

1.  การเขียนประโยค/
ขอความบรรยายลักษณะของ
บุคคล 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู 
       9.1  ใชทักษะกระบวนการอาน การฟง การออกเสียง คํา  กลุมคาํ ประโยคและขอความที่เก่ียวกับการทักทาย 
การกลาวลา ขอรอง  คําสั่ง  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง  อวัยวะของรางกาย  และ ลักษณะตางๆ ของบุคคล   
       9.2  ใชทักษะกระบวนการฝกจับคูสนทนา และการแสดงบทบาทสมมติในการกลาวทักทาย กลาวลา ขอรอง 
การออกคําสั่งและการปฏิบัติตามคําสั่ง ในสถานการณตาง ๆ 
       9.3  ใชเพลงและเกม ในการเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะตาง ๆ ของบุคคล 
       9.4 นักเรียนจับคูคําศัพทกับรูปภาพ   เขียนเติมคําศัพท  กลุมคํา  ลงในประโยค บทสนทนา ขอความ หรือ
เรื่องราวสั้น ๆ 
       9.5 ใชทักษะกระบวนการเขียน   เขียนประโยคหรือขอความจากรูปภาพ 

10. สื่อ/แหลงเรียนรู 
      10.1 บัตรคาํศัพท 
      10.2  รูปภาพ/แผนภาพ/บัตรภาพ 
      10.3  แถบประโยค 
      10.4 เพลง / เกม 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง 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 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       
                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         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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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 

เน้ือหาที่เขียนมีขอผิด
บางและไมครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอผิด
มากและใหขอมูลนอย 

2.  คําศัพท 
สาํนวน 
โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
ถูกตองเหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศพัท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศพัท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอ
ผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอผิด
มาก 

3. 
องคประกอบ
ของงาน
เขียน 

องคประกอบของงาน
แสดงใหเห็นความริเร่ิม
สรางสรรค นาสนใจ
มาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของงาน
ไมนาสนใจเทาที่ควร 

องคประกอบของ 
งานมนาสนใจ 

 
 
                                       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 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย  My  Family                  ชั้นประถมศกึษาปที่ 5              เวลา     10  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1. ช่ือหนวยการเรียนรู เร่ือง My  Family 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 
   ตัวช้ีวัด ป.5/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนาํงาย ๆ ที่ฟงหรอือาน 

ป.5/2  อานออกเสียงประโยคขอความ และบทกลอนสั้น ๆ  ถูกตองตามหลักการอาน 
มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิด 
อยางมีประสิทธิภาพ 
      ตัวชี้วัด ป.5/1  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  
     ป.5/4  พูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ืองใกลตัว 

ป.5/5  พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พรอม
ท้ังใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน   ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและ 
การเขียน 
      ตัวชี้วัด ป.5/1  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 

        ป.5/2  วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีฟงหรอือาน 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
     ตัวช้ีวัด ป.5/1  คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนําเสนอดวยการพูด/

การเขียน 
 

3.  สาระสําคัญ 
     การเรียนรูเร่ืองครอบครัวจําเปนตองมีความรูและทักษะเรื่องการอานออกเสียงประโยคขอความ  การระบุ/
วาดภาพสัญลักษณหรือเคร่ืองหมาย  การพูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่อง
ใกลตัว  การพูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ ประกอบ  การวาด
ภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรืออาน  การใช ถอยคํา นํ้าเสียง กริยาทาทางอยางสุภาพ
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  การคนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/การเขียนสามารถนํามาใช ในชีวิตประจําวันและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนได   
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4.  สาระการเรียนรู 
4.1 สาระแกนกลาง 

4.1.1 คํ าสั่ ง  เ ช น  Look at here./Look at over there./Read and write/draw./ Listen 
carefully. etc. 

4.1.2 คําขอรอง เชน  Can/Could you help me, please? / Help  me! etc. 
4.1.3   คําแนะนํา เชน You should speak loudly. /Think before you speak. etc. 
4.1.4   Vocabulary 

- คําศพัทเก่ียวกับ สมาชิกในครอบครัว (Members of Family) เชน father, mother, 
sister, brother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, son, daughter etc. 

- คําศพัทเก่ียวกับอาชีพ (Occupations) เชน student, teacher, farmer, gardener, 
nurse, policeman, postman, doctor, driver, fisherman, singer, dancer etc. 

- คําศัพทเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน (Daily  Life)  เชน get up, take a bath, go to 
school, play, learn, go to bed. drink water,  drink milk, have breakfast,  
have lunch,  have dinner, study, learn,  read,  write,  draw     etc. 

4.1.5 ประโยค  

- What do you do?  I am ….. (อาชีพ) 

- What do your father/mother  do?  / He/ She is  a/an …….(อาชีพ) 
-  How many sister/brother do you have? I have .. ( จํ า น ว น )  . .  
sister(s)/brother(s).   

4.1.6 แผนผัง Family  Tree 
   4.1.7 ความหมาย ความแตกตางและการใช House/Home 
        4.2 สาระทองถิ่น  
  -  อาชีพในทองถ่ิน 
 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคดิ  

-  ทักษะการระบุ 
-  ทักษะการสังเกต 
 - ทักษะการรวบรวมขอมูล 
-  การนําความรูไปใช 
-  ทักษะการแปลความ  

       5.3  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
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       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
        6.4 มีจิตสาธารณะ 
7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
       7.1  การอานออกเสียงประโยค ขอความ 
        7.2  การพูด/เขียนบทสนทนาโตตอบ 
       7.3 การพูด เขียน นําเสนอขอมูลท่ีไดจาการสัมภาษณ 
       7.4  การพูดแสดงความรูสึกเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว 
       7.5  การพูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
      ชิ้นงานงานสุดทาย    
       เขียนแผนผัง /แผนภาพ  แสดงความสัมพันธของบุคคลในครอบครวัเปนรายบุคคล 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การอานออกเสียง ประเมิน การอาน แบบประเมิน การอาน ผานระดับดี 

2.  การพูดสนทนา/ใหขอมูล
เก่ียวกับตนเอง /การพูดแสดง
ความรูสึก 

ประเมินการพูด แบบประเมินพูด ผานระดับดี 

3.  การนําเสนอขอมูลจากการ
สัมภาษณ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

4. การ/เขียนใหขอมูลเรื่อง
เก่ียวกับตนเอง 

ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผานระดับดี 

 
8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  เขียนแผนผัง /แผนภาพ  
แสดงความสัมพันธของบุคคลใน
ครอบครัว 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
       9.1 ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง ศึกษาคนควาและรวบรวม คําศัพท กลุมคํา และประโยคงาย ๆ 
เก่ียวกับ ขอมูลของบุคคล สมาชิกในครอบครัว   อาชีพของบุคคลในครอบครัว  อาชีพทีนักเรียนสนใจ  อาชีพใน
ทองถ่ิน และกิจวัตรประจําวันตาง ๆ  

9.2  ใชทักษะกระบวนการฝกสนทนา ปฏิบัติ ตามคําสั่ง คําขอรองท่ีเก่ียวของชีวิตประจําวัน 

9.3 ใชทักษะกระบวนการฟง ในการฟงบทสนทนาที่ใชขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือนและครอบครัว 
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9.4 นักเรียนฝกถาม-ตอบ ตามรูปแบบประโยคที่กําหนดให และสังเกตโครงสรางประโยค 

9.5  นักเรียนเขียนรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสอบถาม สัมภาษณเพ่ือนรวมชั้น และนําเสนอขอมูลที่รวบรวม

ได 

9.6  นักเรียนอธิบายพูดความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ เก่ียวกับบานและครอบครัวตามที่ฟงและอาน 

9.7 นักเรียนฝกพูดแสดงความรูสึกเก่ียวกับเรื่องใกลตัว บาน  และ บุคคลในครอบครัว   
       9.8  เขียนแผนผัง /แผนภาพ  แสดงความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวพรอมท้ังเขียนบรรยายภาพ 
10. สื่อ/แหลงเรียนรู 
     10.1 บัตรคําศัพท 
    10.2  บัตรภาพ 
    10.3  แผนภูมิรูปภาพ 
    10.4  วีดิทัศน 
    10.5  หองสมุด 
    10.6  Dictionary 
    10.7 Internet 
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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          ระดับปรับปรงุ 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูด/การสนทนา 

 
         

ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การ
ประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1. 
ความ
ถูกตอง
ดาน
เนื้อหา 

ต อ บ คํ า ถ า ม ไ ด ต ร ง
ประเด็นเนื้อหาถูกตอง
ตาม หัวข อ / เนื้ อ หาที่
กํ าหนด  มีการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ  
ขอเสนอแนะ 

ต อ บ คํ า ถ า ม ไ ด ต ร ง
ประเด็นเนื้อหาถูกตอง
เปนส วนใหญ  มีการ
แสดงความคิดเห็น   

ต อ บ คํ า ถ า ม ไ ด ต ร ง
ประเด็นเปนบางสวน  
มี ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็นบางเล็กนอย 

ตอบคําถามได เนื้อหา
นอย ไมมี การแสดง
ความคิดเห็น  

2.  
ความสา
มารถใน
การพูด 

พูดไดคลองแคลวเปน
ธ ร รม ช าติ  ป ระ ส าน
สายตา กับผู ฟ งมีก าร
แสดงออกทางสี หน า
แ ล ะ ท า ท า ง อ ย า ง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลวเปน
ธ ร รม ช า ติ ผิ ด พ ล า ด
เ ล็ ก น อ ย ป ร ะ ส า น
สายตากับผู ฟ งมีการ
แสดงออกทางสีหน า
แ ล ะ ท า ท า ง บ า ง
เล็กนอย 

พูดไดเปนสวนใหญ แต
ไ ม เ ป น ธ ร ร ม ช า ติ  
ประสานสายตากับผูฟง
นอย 

พูดเหมือนทอง จําไม
เ ป น ธ ร ร ม ช า ติ  ไ ม
ประสานส ายตา กับ
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.  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    School                 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5                                  เวลา   14     ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................... 
1. ช่ือหนวยการเรียนรู  School 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 
    ตัวช้ีวัด ป.5/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนาํงาย ๆ  ที่ฟงและอาน 

       ป.5/2  อานออกเสียงประโยคขอความ และบทกลอนสั้น ๆ   ถูกตองตามหลักการอาน 
ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ ประโยคและขอความ
สั้น ๆ ที่ฟงหรืออาน 
ป.5/4  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนาและนิทานงายๆ หรือ
เรื่องสั้น ๆ 

     มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ 
     ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
       ตัวช้ีวัด ป.5/1  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  

ป.5/2  ใชคําสั่ง คําขอรอง คาํขออนุญาต และใหคําแนะนํางาย ๆ 

    มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอดและความคดิเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด 
    และการเขียน 
      ตัวช้ีวัด ป.5/1  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 

ป.5/2  วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรอือาน 
 สาระที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน  ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชได 
 อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
        ตัวชี้วัด ป.5/1  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 
 มาตรฐาน  ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
 กับภาษาและวัฒนธรรมไทย  และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
          ตัวชี้วัด ป.5/1  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใช

เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  และเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
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ตัวช้ีวัด ป.5/1  คนควา รวบรวมคาํศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/ 

การเขียน 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด ป.5/1  ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน และสถานศึกษา 
มาตรฐาน  ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศกึษาตอ การประกอบอาชีพ และการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ป.5/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
 

3. สาระสําคญั 
                 การเรียนรูเก่ียวกับโรงเรียนจําเปนตองมีความรูและมีทักษะในการปฏิบัติ การใชคําสั่ง คําขอรอง คํา
ขออนุญาต และใหคําแนะนํางาย ๆ การอานออกเสียงประโยค ขอความตามหลักการอาน การระบุ / วาดภาพ
สัญลักษณหรือเคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอความ การบอกใจความสําคัญและตอบคําถาม 
ในเรื่องที่ฟงและอาน การพูด การเขียน ที่ใชโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล และการใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเร่ืองใกลตัวรวมทั้งการเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ แสดงขอมูลตาง ๆ การใชถอยคํา น้ําเสียง และกริยาทาทาง
อยางสุภาพตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การคนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน การฟง พูด อาน และเขียน ในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน และสถานศึกษา การ
บอกความเหมือน/แตกตางในการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตาม
โครงสรางของประโยคของภาษาตางประเทศ/ภาษาไทย การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน รวบรวมขอมูลตาง ๆ 
โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
4. สาระการเรียนรู 
 4.1 สาระแกนกลาง 

4.1.1  คํ าสั่ ง  เช น  Look at the _____ ./ Say it  again./ Read  and  Draw./ Look  over  
there. Put  a / an  _____ in , on , under ______. 
 4.1.2  คําขอรอง เชน May  I  come  in  , please? / Can I ________? 

                               May  I  go  out , please? / Could  I ________?                                 
         4.1.3   คําแนะนํา เชน  You should _________.  

 4.1.4  คําศัพทที่ใชในการเลนเกม Start./ Turn  left./  Turn  right./ Finish./ Stop. 
            4.1.5  คําบอกลําดับขั้นตอน First. Second. ……. Next… Then….. 

                      4.1.6  Vocabulary  
-  คําศัพทเก่ียวกับสี  เชน White , yellow , pink , red , blue , orange , green…… 

          -  คําศัพทเกี่ยวกับวัน Days , Sunday , Monday , Tuesday ,…………. 
-  คําศัพทเก่ียวกับเดือน Months , January , February ………………… 
-  คําศัพทเก่ียวกับเครื่องแตงกาย Clothes , shirt , blouse , skirt , shorts , shoes ,  

          -  คําศัพทเก่ียวกับวิชาที่เรียน Subject , Math , English , Thai , Art , Music  
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-  คําศัพทเกี่ยวกับตัวเลข -  จํานวนนับ  one , two , three ……………..1- 500 
                                    ลําดับที่  First , second , third ………………….. 

- คําศัพทที่เรียกชื่อหองและสถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียน Library , Computer  
room,   Science  room , Toilet , Canteen , Hall……….. 

- คําบอกตําแหนง เชน near , next  to , in  front  of , behind …………………… 
-   คําศัพทสิ่งของตาง ๆ ในหองเรียน blackboard , pen , bin , broom , map  

 4.1.7  ประโยค 
-  What’s  this? / What’s  that ? / It’s  a/an ……… . 
-   Is  this  a  ______  ? / Is  that  a  ______  ? /  Yes. / No. 
-   I  forgot  my  _____ . / Can  I  borrow _____? / Yes. Here  you  are. 

          -   How  many  students  are  there  in  the  classroom ? / One , two , three  
-   What  is  today ? It’s  _____ .  / What  is  the first  day  in  the  week ? 
-   What  is  this  month ? It’s  _____ / What  is  the first  month  in  the  
year ? 
-   What  are  these / those ? / They  are  shorts , shoes , socks ,  
-   What  subject  do  you  like ? / I like ____ . / What  is  your  favorite  
subject? 

          -  Where  is  the  สิ่งของ / สถานที่ ? / It’s   near , next  to ______ . 
-  What  colour  is  your  shirt ? /   It’s   สี . 

          - What  time  do  you  study  ชื่อวิชา ? /  What  time  does  ______   start ?  
          -  How  many  subject  do  you  study  on  วัน ?          

 4.2  สาระทองถิ่น (ถามี).................... 
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2 . ความสามารถในการคิด   
              - ทักษะการตั้งคําถาม 
              - ทักษะการระบุ 
              - ทักษะการนําความรูไปใช 
              - ทักษะการเชื่อมโยง 
       5.3 . ความสามารถในการแกปญหา 
 
6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
      6.1.  มีวินัย 
      6.2. ใฝเรียนรู 
     6. 3. มุงมั่นในการทํางาน 
     6.4.  มีจิตสาธารณะ 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
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      7.1. การพูดถาม – ตอบขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับตนเอง 
       7.2 .  Small  book 
      7.3 .  Mind mapping 
      7.4 .  Class  rules 
      7.5 .  My Picture  Dictionary 
      7.6.   การทําตารางเรียนเปนภาษาอังกฤษ 
      ชิ้นงานสุดทาย    
              ใหนักเรียนจัดทําตารางเรียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. ชื่อวิชา  2. ชื่อครูผูสอน  3.  เขียนบรรยายสั้นๆ
เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ/ไมชอบ และนําเสนอเพ่ือนหนาชั้นเรียน 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การอานออกเสียง ประเมินการอาน แบบฝกการอาน ผานระดับดี 

2.  การวาดภาพคําศัพทกับ 
     ความหมาย 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3.  การสนทนาโตตอบ 
    เก่ียวกับวิชาท่ีเรียน 

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผานระดับดี 

4.  การปฏิบัติตามคําสั่ง ประเมินการปฏิบัติ แบบประเมนิการปฏิบัติ ผานระดับดี 

5.  การตอบคาํถามบทอาน ประเมินการอาน แบบฝกการอาน ผานระดับดี 

   
  8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การจัดทําตารางเรียน ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 
      9.1  ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง ประโยค  ขอความ 
      9.2  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ     
ประโยคและขอความสั้นๆ  คําสั่ง คําขอรอง  กิรยิาทาทาง 

9.3  ใชทักษะกระบวนการสนทนาโตตอบและแสดงความคิดเห็น  

9.4  ใชทักษะกระบวนการ คนควา  รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น   
9.5  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองเกี่ยวกับโรงเรียน 
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10. สื่อ/แหลงเรียนรู 
      10.1 สถานท่ีตาง ๆ ภายในบริเวณโรงเรยีน 
      10.2  ตารางเรียน/ สิ่งตาง ๆ ภายในหองเรยีน 
      10.3  Dictionary 
      10.4  บัตรคํา / บัตรภาพ/ แถบประโยค 
      10.5  เทป / CD 
      10.6   เกม            
      10.7  เพลง  
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอาน 

 
         ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เนนหนักในคํา/
ประโยคอยาง
ถูกตอง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนน 
หนักในคํา/
ประโยคเปนสวน
ใหญ 

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียงมี
การเนนหนักในคํา/
ประโยคบางสื่อสาร
ไดพอสมควร 

ออกเสียงคํา/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ 
     คลองแคลว 

อานได
คลองแคลวไม
ติดขัด  ชัดเจนทาํ
ใหสื่อสารได 

อานตอเนื่อง
ติดขัดเล็กนอยแต
ไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางครั้งแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารไดนอย 

 

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

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  ความ
ถูกตอง 
     ดานเนื้อหา 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เน้ือหาที่กําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองเปนสวน
ใหญ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน  
มีการแสดงความ
คิดเห็นบางเล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  
ความสามารถ 
     ในการพูด 

พูดไดคลองแคลวเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสีหนา
และทาทางอยาง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตากับ
ผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจํา
ไมเปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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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
ครอบคลุมเปน
สวนใหญ 

เน้ือหาที่เขียนมีขอผิด
บางและไมครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอผิด
มากและใหขอมูลนอย 

2. คําศัพท สํานวน  
   โครงสราง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใชคําศัพท 
สํานวน และ
โครงสรางภาษา
ถูกตอง 

ใชคําศพัท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอ
ผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอผิด
มาก 

3.  องคประกอบ 
     ของงานเขียน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเริ่ม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความ
นาสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องคประกอบของงาน
ไมนาสนใจเทาที่ควร 

องคประกอบของงาน
ไมนาสนใจ 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน  11-12 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
          คะแนน    0-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 ช่ือหนวย  Food  and  Drinks          ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                        เวลา     10  ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................
. 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  Food  and  Drink       
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางม
เหตุผล 

ตัวชี้วัด ป.5/2  อานออกเสียงประโยคขอความ และบทกลอนสั้น ๆ   ถูกตองตามหลักการอาน 
ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความ
สั้นๆ ที่ฟงหรอือาน 
ป.5/4  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนาและนิทานงาย ๆ หรือ
เรื่องสั้น ๆ 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิด
อยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป.5/2  ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และใหคําแนะนํางาย ๆ 
       ป.5/3  พูด/เขียนแสดงความตองการ ของตนเอง ขอความชวยเหลือ ตอบรบัและปฏิเสธ การให 

ความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ 
        ป.5/4  พูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ืองใกลตัว 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  และนําไปใชได อยาง 
 เหมาะสม กับกาลเทศะ 
    ตัวช้ีวัด ป.5/1  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 
            ป.5/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  และนาํมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
   ตัวชี้วัด ป.5/1  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  และเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
   ตัวชี้วัด ป.5/1  คนควา รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด /

การเขียน 
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สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด ป.5/1  ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในหองเรยีน และสถานศึกษา 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ป.5/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
     
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
                 การเรียนรูเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม โดยปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรอง และคําแนะนํางายๆ ท่ีฟงหรือ
อานการอานออกเสียง ประโยค  ขอความ  การระบุ / วาดภาพ  สัญลักษณ หรือเคร่ืองหมาย การสื่อสารระหวาง
บุคคล การแสดงความตองการ/ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  การใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ 
การแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัวและกิจกรรมตาง ๆ พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ การใชถอยคํา  
น้ําเสียง และกริยาทาทาง อยางสุภาพตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ฟง พูด และอาน เขียน 
ในสถานการณ ที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา การบอกความเหมือน / ความแตกตางระหวางเทศกาลและ
งานฉลองของเจาของภาษากับของไทย การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ การคนควา  
รวบรวมคําศัพท โดยใชกระบวนการทางภาษา  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
4. สาระการเรียนรู 
 4.1 สาระแกนกลาง 

      4.1.1  คําสั่ง เชน    Put  a  _____ on  the ______. 
        4.1.2  คําขอรอง เชน  Please  pass  me  some  salf / sugar . ………. 
        4.1.3  คําแนะนํา เชน  You should   eat  vegetable. / You shouldn’t   eat  candies. /  

                                You shouldn’t   eat  fast  food.  
         4.1.4 Vocabulary  

-  คําศัพทเก่ียวกับอาหาร  เชน rice , noodle , fried  chicken , boil rice ,…… 
- คําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม เชน  milk , tea , coffee , ice ,  water , …………. 

          -  คําศัพทเกี่ยวกับผัก เชน   cabbage , carrot , bean , cucumber , ………………… 
          -  คําศัพทเกี่ยวกับผลไม เชน  papaya , grape , pomelo , watermelon , ……… 
          -  คําศัพทเกี่ยวกับรสชาติ เชน delicious , sweet , sour , hot ,  spicy, ………….. 

         4.1.5  ประโยค 
-  This , That , These , those  
-  I’d   like ………… . 

           -   I   need  …………. .  /  What’s for you  lunch ? / I  have  a  pizza . 
-  I  love …………… . /  What’s your drink ? / I  have  orange  juice. 
-  I’m  afraid . I  don’t  like ……… . 
- I’m  thirsty . / I’m  hungry . / Can I  have  ………. ? 

           -  some , any 
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-  Countable  noun  /  Uncountable  noun 
            -  Can  I  have  ……… , please? / Yes. Here  you  are.  / All  right. 
            - How  many  do  you  want?/ Do  you  want  ______ ? 

 - Would  you  like  to  have …….? /  Yes, please. / No, thanks. 

            - What  is  …….  like ? / It’s  ……….. .           
           - What  do  you  feel ? / What’s  your  opinion ?  
       -  What do  you  think  about  …… ? / I  think  it ‘s _____ . 
           -  Do  you  like ____ ? / Why  don’t  you  like _____ ? / Because _______.     

       4.2 สาระทองถิ่น (ถามี).................... 
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2 . ความสามารถในการคิด   
             - ทักษะการตั้งคําถาม 
             - ทักษะการระบุ 
              - ทักษะการนําความรูไปใช 
             - ทักษะการเชื่อมโยง 
       5.3 . ความสามารถในการใชทักษะทางภาษา 
               -  กระบวนการปฏิบัติ (ฟง , พูด , อาน , เขียน)  /   -  กระบวนการทํางานกลุม 
 6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  มีจิตสาธารณะ 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
       7.1  การเขียนข้ันตอน การทําสลัดผลไม 
        7.2  การพูดถาม – ตอบ ขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับอาหารเครื่องดื่ม 
       7.3  การเขียนบทสนทนาเก่ียวกับการซื้อ ขาย ผัก ผลไม 
       7.4  Mind  mapping 
       7.5 My  picture dictionary.  /  การจัดทําสมุดภาพคําศัพท อาหาร/เคร่ืองดื่ม 
       7.6 การแสดงบทบาทสมมุติสถานการณในรานอาหาร 
       7.7 เขียนบรรยาย  My  favourite  food. 
       ชิ้นงานสุดทาย    
      แบงกลุมนักเรียนกลุมละ4-5 คน แสดงบทบาทสมมุติสถานการณในรานอาหาร   
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8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
         ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ    เกณฑการประเมิน 

1.  การอานออกเสียง ประเมินการอาน แบบฝกการอาน ผานระดับดี 

2.  การจัดทําสมุดภาพคําศัพท   
    อาหาร/เคร่ืองดื่ม 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3.  การจัดทํารายงานคนควา ประเมินผลงาน แบบประเมนิผลงาน ผานระดับดี 

4.  การรวบรวมการใชคําสั่ง  
คําขอรอง  และคําแนะนาํ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

   8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณในรานอาหาร 

ประเมินการพูด
ประเมินการทํางาน

กลุม 

แบบประเมินการพูด
แบบประเมินการ

ทํางานกลุม 

ผานระดับดี 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
       9.1  ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง ประโยค  ขอความ  บทสนทนา  
       9.2  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
              ประโยคและขอความสั้นๆ  คําสั่ง คําขอรอง  กิรยิาทาทาง 

9.3 ใชทักษะกระบวนการ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การเชื่อมโยงความรูกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน   

 9.4  ใชทักษะกระบวนการ คนควา  รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและการแสดง  
ความตองการ  การแสดงความรูสึกของตนเองในรานอาหาร 
9.5  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม  

10. สื่อ/แหลงเรียนรู 
      10.1 บัตรภาพ  บัตรคํา  แถบประโยค 
      10.2  เกม fruit  salad 
      10.3  ผัก  ผลไม ของจริง 
      10.4  Manu  อาหารไทย / อาหารตางประเทศ 
      10.5  บทบาทสมมุติ  / สถานการณจําลอง 
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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/
ประโยคเปนสวน
ใหญ 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลกัการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยคบาง
สื่อสารได
พอสมควร 

ออกเสียงคํา/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  ความ 
     คลองแคลว 

อานไดคลองแคลวไม
ติดขัด  ชัดเจนทําให
สื่อสารได 

อานตอเนื่อง
ติดขัดเล็กนอยแต
ไมชัดเจน 

อานตะกุกตะกัก  
บางครั้งแตยังพอ
สื่อสารได 

อานตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารไดนอย 

 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
          คะแนน      8 คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  6-7  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน  4-5  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
          คะแนน  0-3  คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรับปรุง (Poor) 
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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
ประเด็นเนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ/
เนื้อหาท่ีกําหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะ 

ตอบคําถามได
ตรงประเด็น
เนื้อหาถูกตองเปน
สวนใหญ มีการ
แสดงความ
คิดเห็น   

ตอบคําถามไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน  มีการ
แสดงความคิดเห็น
บางเล็กนอย 

ตอบคําถามได 
เน้ือหานอย 
ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น  

2.  ความสามารถ 
     ในการพูด 

พูดไดคลองแคลวเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสีหนา
และทาทางอยาง
เหมาะสม 

พูดไดคลองแคลว
เปนธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กนอย
ประสานสายตา
กับผูฟงมีการ
แสดงออกทางสี
หนาและทาทาง
บางเล็กนอย 

พูดไดเปนสวน 
ใหญ แตไมเปน
ธรรมชาติ ประสาน
สายตากับผูฟงนอย 

พูดเหมือนทองจําไม
เปนธรรมชาติ ไม
ประสานสายตากับ
ผูฟง 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.5 พุทธศักราช 2563 หนา 46 
 
 

 
เกณฑการใหคะแนนความสามารถของผลงาน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  เน้ือหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมอยาง
สมบูรณ 

เน้ือหาที่เขียนมี
ความถูกตอง
ครอบคลุมเปนสวน
ใหญ 

เน้ือหาที่เขียนมี
ขอผิดบางและไม
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีขอผิด
มากและใหขอมูลนอย 

2. คําศัพท 
สํานวน     
    โครงสราง 

ใชคําศัพท 
สํานวน และ
โครงสรางภาษา
ถูกตองเหมาะสม
และหลากหลาย 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสราง
ภาษาถูกตอง 

ใชคําศัพท 
สํานวน และ
โครงสรางภาษา
แบบงายๆและมี
ขอผิดบาง 

ใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางภาษา
แบบงายๆและมีขอผิด
มาก 

3.  องคประกอบ 
     ของงานเขียน 

องคประกอบของ
งานแสดงใหเห็น
ความริเริ่ม
สรางสรรค 
นาสนใจมาก 

องคประกอบของ
งานมีความนาสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องคประกอบของ
งานไมนาสนใจ
เทาที่ควร 

องคประกอบของงาน
ไมนาสนใจ 

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

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรบัปรุง) 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนนหนกั
ในคาํ/ประโยค
อยางถูกตอง 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลกัการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยคเปน
สวนใหญ 

ออกเสียงถูกตอง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเนนหนัก
ในคํา/ประโยคบาง
สื่อสารได
พอสมควร 

ออกเสียงคํา/
ประโยคไมถูกตอง 
แตพอสื่อสารได 

2.  การพูดตาม  
    ทองเร่ืองและ 
    บทบาทที่ไดรับ 
    มอบหมาย 

พูดไดตรงตาม
ทองเร่ืองและ
บทบาทท่ีไดรับ
มอบหมายมากที่สุด 

พูดไดตรงตาม
ทองเร่ืองและ
บทบาทท่ีไดรบั
มอบหมายเปนสวน
ใหญ 

พูดเบี่ยงเบน
เล็กนอยจาก
ทองเร่ืองและ
บทบาทท่ีไดรับ 

พูดเบี่ยงเบนจาก
ทองเร่ืองและ
บทบาทท่ีไดรับมาก 

3. ความ 
    คลองแคลว 

พูดตอเนื่องไม
ติดขัด  พูดชัดเจน
ทําใหสื่อสารได 

พูดตอเนื่องติดขัด  
เล็กนอยแตยัง
สามารถสื่อสารไดดี 

พูดตะกุกตะกัก  
บางครั้งแตยังพอ
สื่อสารได 

พูดตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารไดนอย 

4. การแสดง  
    ทาทาง/น้ําเสียง 
    ประกอบการพูด 

แสดงทาทางและ
พูดดวยน้ําเสียงตาม
บทบาทและ
สถานการณได
ถูกตอง 

แสดงทาทางและ
พูดดวยน้ําเสียงตาม
บทบาทและ
สถานการณได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ 

พูดโดยไมคอยแสดง
ทาทางประกอบ 

พูดโดยไมแสดง
ทาทางประกอบ 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ    
          คะแนน  14-16  คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  11-13  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
          คะแนน    0-7    คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรบัปรุง (Poor) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.5 พุทธศักราช 2563 หนา 48 
 
 

เกณฑการใหคะแนนความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

1.  การวางแผน  
     การทาํงาน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทํางานท่ี 
ชัดเจน 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทํางาน
แตมีขอบกพรองบาง 

มีการวางแผนและมี
ขั้นตอนการทํางาน
ที่ไมชัดเจน 

ไมมีการวางแผนและ
ไมมีขั้นตอนการ
ทํางาน 

2.  ความ
รวมมือ 

ใหความรวมมือ
ประสานงานกับกลุม
อยางเต็มที่ 

ใหความรวมมือ
ประสานงานกับกลุม
เปนสวนใหญ 

ใหความรวมมือ
ประสานงานกับ
กลุมในบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ
ขาดการประสานงาน
กับกลุม 

3.  ความ   
     รับผิดชอบ 

รับผิดชอบตองานที่
ไดรบัมอบหมายและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

รับผิดชอบตองานที่
ไดรบัมอบหมาย 
ดี 

รับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายแต
ไมเต็มศักยภาพ 

ขาดความรับผิดชอบ
ตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

4.  ยอมรับขอ
ผิด   
     พลาด
รวมกัน   

รับฟงและแกไข
ขอบกพรองของกลุม
ตามที่ไดรับการ
เสนอแนะอยางมี
เหตุผลทุกครั้ง 

รับฟงและแกไข
ขอบกพรองของกลุม
ตามที่ไดรับการ
เสนอแนะ 

รับฟงและแกไข
ขอบกพรองของ
กลุมตามที่ไดรับ
การเสนอแนะแตยัง
ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองอยู 

ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองและปด
ความรับผิดชอบไปให
ผูอื่น 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ    
          คะแนน  14-16  คะแนน  หมายถึง ระดับ 4  ดีมาก (Very Good) 
          คะแนน  11-13  คะแนน  หมายถึง ระดับ 3  ดี (Good)                       
          คะแนน    8-10  คะแนน  หมายถึง ระดับ 2  พอใช (Fair) 
          คะแนน    0-7    คะแนน  หมายถึง ระดับ 1  ควรปรบัปรุง (Poor) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 5 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช่ือหนวย  Environment                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                            เวลา     15  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  Environments 
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 

ตัวชี้วัด ป.5/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองและคําแนะนาํงาย ๆ  ที่ฟงหรอือาน 
ป.5/2  อานออกเสียงประโยคขอความ และบทกลอนสั้น ๆ   ถูกตองตามหลักการอาน 
ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ ประโยคและขอความ
สั้น ๆ  ท่ีฟงหรืออาน 
ป.5/4  บอกใจความสําคัญ และตอบคาํถามจากการฟงและอานบทสนทนาและนิทานงาย ๆ หรือ
เรื่องสั้นๆ 

มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิด 
อยางมีประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัด ป.5/2  ใชคําสั่ง คําขอรอง คาํขออนุญาต และใหคําแนะนํางาย ๆ 
   ป.5/4  พูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเร่ืองใกลตัว 

ป.5/5  พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ 
พรอมทั้ง ใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร   ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ โดยการพดูและ 
การเขียน 
  ตัวช้ีวัด ป.5/1  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 

ป.5/2  วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรอือาน 
ป.5/3  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง    ตาง ๆ ใกลตัว 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด ป.5/1  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 
ป.5/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด ป.5/1  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใช
เครื่องหมาย วรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  และเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 

ตัวช้ีวัด ป.5/1  คนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/
การเขียน 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
   ตัวชี้วัด ป.5/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
3.  สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด 
               การเรียนรูเกี่ยวกับสัตว อากาศ ฤดูกาล ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว   เสื้อผา เครื่องแตงกาย 
จําเปนตองมีความรูและทักษะในการปฏิบัติ การใชคําสั่ง คําขอรอง ขออนุญาต คาํแนะนํางาย ๆ การอานออกเสียง 
สะกดคํา ประโยค ขอความตามหลักการอาน การวาดภาพ การพูด เขียนโตตอบ เพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
เร่ืองราวสิ่งแวดลอมใกลตัว แสดงความคิดเห็น บอกความเหมือน ความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม  
ความรูสึกที่เก่ียวของกับเร่ืองราวตาง ๆ รอบตัว  การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน คนควา รวบรวม คําศัพทท่ีเก่ียวของ
ใกลตัวจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ ทําใหสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
4.  สาระการเรียนรู 

4.1 สาระแกนกลาง 
4.1.1  คําสั่ง เชน  Look at the ……/here/ over there.  Say it again. Read and draw.  

Put  a/an/….. in/on under a/an ……. .  / Don’t go over there. etc.                          
4.1.2  คําขอรอง เชน May I come in, please?/ May I go out, please?/ Can I …..? / Could 
I …?/Please take a queue./ Take  a queue, please./ Can you help me, please?  
Look up the …., please./ Please  help  me. / Help!  etc. 
4.1.3  คําแนะนํา เชน You should …………/ Think before you speak. 
4.1.4  คําศัพทท่ีใชในการเลนเกม เชน Start/ Go/ Your  turn/ My turn/ Turn left/ Turn 
right/ Finish/ stop etc. 
4.1.5  คําบอกลําดับขั้นตอน เชน First …./ Second … / Next… / Then ….etc. 
4.1.6 Vocabulary  
 -  คําศัพทเก่ียวกับสัตว  เชน  wild anima,  horse,  monkey,  rabbit,  elephant,   
     goat,  spider,  hippopotamus,  giraffe,  hen,  bee,  fly,  butterfly,  pet, farm,  
sheep,  buffalo,  bird,  blue whale,  flea,  kangaroo,  parrot,  shark, frog,   
bear,  mouse  etc. 
 -  คําศัพทเก่ียวกับธรรมชาติและเรื่องทั่วไป  เชน  tree,  grow,  seed,  soil,  fruit, 
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fiber,  vegetable,  leaf,  fall,  ,  sky,   young,  old,  upstairs,  downstairs, coconut tree,  
small,  big  fat,  thin,  long,  short,  pretty,  best friend,  jungle,  at the back of,  in 
front of,  plant,  wood,  branch,   
              -  คําศัพทเกี่ยวกับอากาศ  เชน  hot,  sunny,  summer,  cool,  windy,  autumn,  
cloudy,  Shine,  rainy,  cold,  snowy,  winter,  warm,  spring,  foggy,  stormy,  holiday, 
snowman,    umbrella,  temperature,  heavy,  strong,  thunder,  etc. 
              -  คําศัพทเก่ียวกับมลภาวะ  เชน  foam,  smoke,  air,  litter,  garbage,  pollution,  
dirty, clean,  beautiful,  fume,  damage,  plastic,  bag paper,  can,  bottle,  save, 
recycle,  bin,  tar,  wood,  branch,  kill,  environment,  dust  etc.     

  4.1.7  ประโยค  
   -  Whose  ………  is  it ? / Where ……. ? / Why  …….. ? 
   -  Were /Was / Did  ………. ? 
   -  What  happened  to  ……….. ?   
   -  Where  does  the  ………..  live ? 
   -  What  does  the  ………..  eat ?   
   -  Why  do  the  animal  die ? 
   -  Where  does  the  ………..  live ? 
   -  Where ..........  they/you    now ?  
   -  How  was   it ? 
   -  Which  on  would  like ? 
   -  Who  is  the  first/second/third  in  the  racing  game ?   
   -  Is/Are   there   ……..  in  the   ……. ?   /Yes./No. 
   -  What  animal  do  you  like  best ?  /  What  season  do  you  like  best ? 

-  What  is  your  favorite  animal ? / What  is  your  favorite  season ? 
-  My  favorite  animal  / season  is  ………… . 
-  What  is  weather  like  ?  /  It’s  …………….. . 
-  Do  you  have  a  good  time ?  
-  They  will not/won’t …………. . 
-  How  mice  the  weather  is! 
-  I  like/don’t  like  ………………… . 
-  What’s   pollution ? 
-  How  many  kind  of  …………  are  there ? 
-  What  should  we  do ? 
-  You/We/They  should  ……….. .   

 4.2  สาระทองถิ่น (ถามี)...... 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
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        5.2  ความสามารถในการคดิ  
-  ทักษะการสํารวจ 
-  ทักษะการจําแนก 
-   การรวบรวม 
-  การระบุ 
-  การนําความรูไปใช 
-  การเชื่อมโยง 

       5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
6.  คุณลักษณะอันพงึประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน    
       7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
       7.1  การอานและการตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
        7.2  การพูด ถาม ตอบ สนทนา  เก่ียวกับสัตว สภาพอากาศ ฤดูกาล สิ่งแวดลอม เสื้อผาและเครื่องแตงกาย 
       7.3  วาดภาพและเขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ฤดูกาล การแตงกาย ฯลฯ 
       7.4  สมุดภาพคําศัพท 
       ชิ้นงานสุดทาย    
        หนังสือเลมเล็ก 

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 

4.  สมุดภาพคําศัพท 
 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

1.  หนังสือเลมเล็ก 
 

ประเมินผลงาน แบบประเมิน ผลงาน       ผานระดับดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 
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       9.1  ใชทักษะกระบวนการอานออกเสียง คํา กลุมคํา ประโยค  ขอความ บทสนทนา 
       9.2  ใชทักษะกระบวนการศึกษาคนควา อภิปราย สถานการณจําลอง บทบาทสมมติ กิรยิาทาทาง เพลง เกม 
ในการเรียนรูคํา กลุมคํา ประโยค  ขอความ บทสนทนา ถาม ตอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
      9.3 ใชพจนานุกรมในการหาความหมายของคําศัพทและการอานออกเสียง 
      9.4  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ใหขอมูลเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
      9.5 เลือก ระบุ ภาพสัญลักษณ ใหตรงตามความหมายของประโยค 
      9.6 ทําหนังสือเลมเล็ก เก่ียวกับสภาพอากาศ ฤดูกาล หรอืสิ่งแวดลอม  
 
10. สื่อ/ แหลงเรียนรู 
       10.1 บัตรคํา / บัตรภาพ / แถบประโยค 
       10.2 เทป / แถบบันทึกเสียง   
       10.3 แผนภาพ 
       10.4 บทบาทสมมติ 
       10.5 เกม / เพลง 
       10.6 หองสมุด 
       10.7 Dictionary 
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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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หนวยการเรียนรูท่ี 6 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ช่ือหนวย  Free Time                       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                             เวลา     10 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  Free  time 
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 
   ตัวชี้วัด ป.5/2  อานออกเสียงประโยคขอความ และบทกลอนสั้น ๆ   ถูกตองตามหลักการอาน 

ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ ประโยคและขอความสั้น ๆ 
ที่ฟงหรอือาน 
ป.5/4  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนาและนิทานงายๆหรือเรื่อง  
สั้น ๆ 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและควา
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัด ป.5/1  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  
 ป.5/4  พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครวัและเร่ืองใกลตัว 

ป.5/5  พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พรอมท้ัง 
ใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคดิรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
   ตัวช้ีวัด ป.5/1  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 
 ป.5/3  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ใกลตัว 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
   ตัวชี้วัด ป.5/2  ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงาย ๆ 

ของเจาของภาษา 
ป.5/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

   ตัวชี้วัด ป.5/1  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมาย  
      วรรคตอน และการลําดับคาํตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

ป.5/2  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองของเจาของภาษากับของไทย 
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สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
   ตัวชี้วัด ป.5/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
3.  สาระสําคัญ 
                การเรียนรูเรื่อง เวลาวางและนันทนาการจําเปนตองมีความรูและทักษะเรื่องการบอกใจความสําคัญ
และตอบคําถามจากเร่ืองสั้นๆ  เรื่องความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของ
เจาของภาษา  การโตตอบในการสื่อสารโดยใชขอมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว  การวาดภาพ แผนผังและ
แผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ  การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  การบอกความเหมือน/
ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค  โครงสราง  เทศกาลและงานฉลองของ  การใชภาษาตางประเทศใน
การสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
4.  สาระการเรียนรู 
 4.1 สาระแกนกลาง 

4.1.1 คําสั่ง เชน  Look at the ……/here/ over there.  Say it again. Read and draw.  
                     Put  a/an/….. in/on under a/an ……. .  / Don’t go over there. etc. 

4.1.2 คําขอรอง เชน May I come in, please?/ May I go out, please?/ Can I …..? /  

Could I …?/ Please take a queue./ Take  a queue, please./ Can you help me, 

please? Look up the …., please. 

4.1.3 คําแนะนํา เชน You should …………/ Think before you speak. 
4.1.4 คําศัพทท่ีใชในการเลนเกม เชน Start/ Go/ Your  turn/ My turn/ Turn left/ Turn 
right/ Finish/ stop etc. 
4.1.5 คําบอกลําดับขั้นตอน เชน First …./ Second … / Next… / Then ….etc. 
4.1.6 คําทักทาย เชน Hi / Hello / Good morning / Nice to see you etc. 

  4.1.7  Vocabulary  : hobby , relax , computer game  , have fun , skiing ,  camping ,  
 take a photo , shopping , market , , doll , stamp , weekend , coin , horse riding,  sticker , postcard,  
play the piano ,  have a picnic ,   play the drum  ,  bird watching , make a model , watch a T.V. , 
wash,  cook,  draw,  swim,  help,  run,  read,  play, clean the house, take a trip,  listen to the radio,  
exercise,  sailing,  painting,  chess,  jigsaw,  cycling,  cartoon,  sometime, always,  usually,  often,   
never etc. 

4.1.8 ประโยค เชน 
   -  What’s  your  free  time? /  What  about  you ? 
   -  My  free  time  is ……… . /  My  hobby  is ……… . 
   -  Do  you  have  any  hobby? / Yes.  / No. 
   -  Have  you  ever …….. ?  /  Yes. / No. 
   -  May I go ……… ? / Yes. / No. 
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   -  Can you ……. ? / Yes, I can.  / No, I can’t. 
-  Does  he/she  have  a  collection? / Yes. / No. 
-  Do  you /they  ……… ?  Yes. / No. / I  have  ………………….. 
-  What  does  she/he  do  in  your  free  time ? / He/She  ………. . 
-  He/She  likes /doesn’t  like  …………….. . 
-  You/They/We/I   like/love/feel   ……….. . 
-  How  do  you/they  ……… ? 
-  How  long  does/do  it/they  ………. ? 
-  What  are  you/they  doing ?  /  They/I  ………. . 
-  How  will  we  get/go  …… ? 
- Would  you  like  to  ……. ? / Why ? / Why not ? 
-  How  does  he/she  feel ?  He/She  feels ………… . 
-  How  do  you/they   feel ?  You/They  feel ………… . 
-  Where  do  you/they  …….. ? 
-  Where  do  you/they  often  …….. . 
-  What  can  I  do  for  you ? 
-  What  are  you  going  to  be  in  the  future ? 
-  I’m  going  to  be  ………. . 

     etc. 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคดิ 

-   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.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
        7.1  การพูด สนทนา ถาม ตอบ เก่ียวกับกิจกรรม  งานอดิเรก และกีฬาท่ีชอบ 
         7.2  การรวบรวมคําศัพทจัดทําสมุดภาพคําศัพท 
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        7.3  การอานและจับใจความสําคัญ 
        7.4 Mind Mapping 
        ชิ้นงานสุดทาย    
        การวาดภาพและเขียนประโยค ขอความ บรรยายภาพ 
8.  การวัดและประเมินผล 
     8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.การสนทนาถามตอบเร่ืองงาน
อดิเรก และกีฬาที่ชอบ 

สังเกตการตอบคําถาม แบบประเมินการตอบ
คําถาม 

ผานระดับดี 

2.  การทําสมุดภาพคําศัพท ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3.  การทํา Mind Mapping ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

4. การอานและจับใจความ ประเมินการอาน แบบทดสอบ/แบบฝกหัด ผานระดับดี 

8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.         การวาดภาพและเขียน
ประโยค ขอความ บรรยายภาพ 
 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
        9.1  ใชเพลง เกมในการเรียนรูคําศพัท กลุมคํา และประโยคที่เกี่ยวของกับงานอดิเรก กิจกรรมในยาม
วาง กีฬา 
         9.2 ใชทักษะกระบวนการอาน การเขียน การคนควาความหมายของคําศัพท ประโยค เพ่ือจับใจความ
สําคัญและเขียนตอบคําถาม 
        9.3  ใชทักษะกระบวนการ เลอืก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ 
ประโยคและขอความสั้นๆ  

9.4 ใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม ศึกษา คนควา  สืบคน รวบรวมคาํศัพทที่เก่ียวของและการแสดง
ความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับงานอดิเรก กีฬา 

      9.5  ใชทักษะกระบวนการ อาน เขียน วาดภาพและเขียนประโยคบรรยายภาพ 
10. สื่อ / แหลงเรียนรู 
 10.1 บัตรคํา 
 10.2 บัตรภาพ 
 10.4 Dictionary 
 10.5 หองสมุด 
 10.6 Internet 
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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        ระดับปรับปรุง 
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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        ระดับปรับปรงุ 
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หนวยการเรียนรูท่ี 7 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ช่ือหนวย  Travel                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                                 เวลา     10 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................................ 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  Travel 
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล 

ตัวช้ีวัด 
ป.5/2  อานออกเสียงประโยคขอความ และบทกลอนสั้น ๆ   ถูกตองตามหลักการอาน 
ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ ประโยคและขอความ   ส้ัน ๆ     

ท่ีฟงหรืออาน 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  
ป.5/2  ใชคําสั่ง คําขอรอง คาํขออนุญาต และใหคําแนะนํางาย ๆ 

ป.5/3  พูด/เขียนแสดงความตองการ ของตนเอง ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ 
มาตรฐาน  ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ โดยการพูดและ 
การเขียน 

ตัวช้ีวัด 
ป.5/2  วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรอือาน 
ป.5/3  พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง    ตาง ๆ ใกลตวั 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน   ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง 
 เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวช้ีวัด 
ป.5/2  ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของ 
 เจาของภาษา 
ป.5/3  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  และเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 

ตัวช้ีวัด 
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   ป.5/1  คนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศกึษาตอ การประกอบอาชีพ และการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
ป.5/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

3.  สาระสําคัญ 
                การเรียนรูเรื่องคําศัพท ประโยค ขอความ ขอมูลเก่ียวกับการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว การบอก
ทิศทาง ปายสัญญาณ ยานพาหนะ เขาใจตีความเรื่องที่ฟงและอาน  อานออกเสียงคํา สะกดคํา เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ เครื่องหมายตรงตามความหมาย  สื่อสาร แสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูล พูด เขียนโตตอบ ใชคําสั่ง 
คําขอรอง วาดภาพ เขาใจความสัมพันธ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงความรู คนควา รวบรวม
คําศัพทและใชภาษาตางประเทศในการสืบคนรวบรวมขอมูลและเปนเคร่ืองมือในการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สังคมโลก 
4.  สาระการเรียนรู 
 4.1 สาระแกนกลาง 

4.1.1 คําสั่ง เชน  Look at the ……/here/ over there.  Say it again. Read and draw.  
                                     Put  a/an/….. in/on under a/an ……. .  / Don’t go over there. etc. 
  4.1.2 คําขอรอง เชน May I come in, please?/ May I go out, please?/ Can I …..? /  

Could I …?/Please take a queue./ Take  a queue, please./ Can you help me, please?  
Look up the …., please./ Please  help  me. / Help!  etc. 
4.1.3 คําแนะนํา เชน You should …………/ Think before you speak. 
4.1.4 คําศัพทที่ใชในการเลนเกม เชน Start/ Go/ Your  turn/ My turn/ Turn left/ Turn 
right/ Finish/ stop etc. 
4.1.5 คําบอกลําดับขั้นตอน เชน First …./ Second … / Next… / Then ….etc. 
4.1.6  คําทักทาย  เชน  Hi / Hello /  Nice  to  see  you. / Nice  to  see  you, too. /  
         How  are  you ? / I’m fine. Thank  you.  /And  you ?  / I’m fine. Thank  you. 
etc. 

  4.1.7  Vocabulary  
          - คําศัพทเก่ียวกับทิศทางและสัญญาณไฟจราจร เชน   turn  left,  turn  right,  go 
straight ahead,  intersection,  near,  next to,  behind,  go  along  the  street,  cross the bridge,  
railroad  crossing,  no parking,  no entry,  park here,  go around the circle to the right,  stop,  u-
turn,  look left and right,  bus stop, don’t run,  don’t ride a bicycle etc. 
   - คํ า ศั พท เ ก่ี ย วกั บ กา รขนส ง   เช น   boat,  ship,  plane,  car,  bicycle,  taxi,  
motorcycle, scooter,  ice ski,   road,  route,  street,  banana boat,  coach,  foot,  train,  bus,  van, 
transport etc. 
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   - คําศัพทเกี่ยวกับสถานที่  เชน  sea,  beach,  mountain,  bank,  bakery, 
supermarket, waterfall,  park,  zoo,  room,  living room,  playground,  flat,  restaurant,  cinema  
etc. 
   - คําศัพทชื่อประเทศ  เชน  country,  Thai,  Malasia,  India,  Indonesia,  Laos,  
Japan,  China,  Singapore,  France,  USA.,  England etc. 
  4.1.8  ประโยค  เชน 
   -  How  do  you  go  to  ………?  / I  go  by  ………………….. 
   -  How  does  he/she  go  to  ………?  / He/She  goes  by  ………….. . 
   -  Does  he/she  go  to  ………… ? / Yes. / No. 
   -  How  are  you  going  there  by  train  or  by  plane ? 
   -  Yes./ No. Question. 

-   Is/ Are  ……… can …… ?  
    Yes,  ….. is/are  can …….. . / No, ….. isn’t/aren’t  can …….. .   
-   Is  this/it  a/an  ……. or …….a/an …….. ? / It  is  a/an  ……… . 
-  You  must/mustn’t  ride  a  bike. 
-  Where  are  you  going ? / I’m  going  to  …………… . 
-  Have  you  ever  been  to  ……………… ? 
-  Which  country  would  you  like  to  visit? 
-  How  long  does  she/he  go  to  ………………. ? 
-  What  should  I/you/they/we  do? / I/You/They/We  should ……….. . 
-  What  do  think  about  …… ?/  I  think  …………. . 
-  Where  does  he/she  …..  ? /  He/She  ……… . 
-  Can/Could  you  tell  me  where  the  ……… is ? 
-  Can/Could  you  tell  me  how  to  get  to  the   ……… ? 
-  What  time  do  you  go  to  school/work ? 
-   What  else  do  you  do ?  
-   What  did   you  see ?  
-  What  language do  you  speak ? 
-  When  did   you  arrive ?  / When  did   you   leave ?   
              etc. 

 4.2  สาระทองถิ่น  
  แหลงทองเที่ยวในทองถ่ิน 
 
 4.2 สาระทองถิ่น  
  แหลงทองเที่ยวในทองถ่ิน 
 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
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       5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
        5.2  ความสามารถในการคดิ   

-  ทักษะการระบุ 
-   ทักษะการนําความรูไปใช 
-   ทักษะการสังเกต 
-  ทักษะการรวบรวมขอมูล  
-  ทักษะการเชื่อมโยง 

       5.3  ความสามารถในการแกปญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       6.1  มีวินัย 
        6.2  ใฝเรียนรู 
       6.3  มุงมั่นในการทํางาน 
       6.4  มีจิตสาธารณะ 
7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
        7.1  ใหขอมูลเก่ียวกับการเดินทาง การทองเที่ยว 
         7.2  พูดสนทนาโตตอบกับเพื่อน 
        7.3  การทําสมุดภาพคําศัพทเกี่ยวกับการเดนิทาง แหลงทองเที่ยว 
        7.4  การศึกษาคนควาความรูเร่ืองเก่ียวกับการเดินทาง แหลงทองเที่ยว 
    7.5  วาดภาพประกอบการเขียนบรรยายเก่ียวกับการเดินทาง แหลงทองเท่ียว 
        ชิ้นงานสุดทาย 
         แผนท่ีความคดิแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ    
8.  การวัดและประเมินผล 
   8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.การพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยว ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผานระดับดี 

2.  การทําสมุดภาพคําศัพท ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

3.  การนําเสนอขอมูลการเขียน ตรวจผลงาน แบบประเมนิผลงาน ผานระดับดี 

4. การอานและตอบคําถาม 
ประเมินการอาน/ตอบ

คําถาม 
แบบประเมินการอาน

แบบฝกหัด 
ผานระดับดี 
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8.2  การประเมินส้ินสุดการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.   แผนที่ความคิดแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ    
 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 
        9.1  ใชเพลง เกม ในการเรียนรูคําศัพท กลุมคํา และประโยคที่เก่ียวของกับเก่ียวกับแหลงทองเที่ยว การ
เดินทาง ชื่อประเทศ 
         9.2 ใชทักษะกระบวนการอาน ออกเสียงคํา กลุมคํา และประโยคงาย ๆ การคนควาความหมายของ
คําศพัท ประโยค เพ่ือจับใจความสําคัญของเร่ืองที่อานและตอบคําถาม 
        9.3  ใชทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ 
ประโยคและขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน  

9.4 ใชทักษะกระบวนการ ศึกษา คนควา  สืบคน รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของและการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับงานแหลงทองเที่ยว 

      9.5  ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน เพื่อสื่อสารเร่ืองเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว  เขียนแผนที่ 
ความคิดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 
 
10. สื่อ / แหลงเรียนรู 
 10.1 บัตรคําศัพท/แถบประโยค 
 10.2 บัตรภาพ 
 10.4 Dictionary 
 10.5 หองสมุด 
 10.6 ภาพแหลงทองเที่ยว 
          10.7 แถบบันทึกเสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ป.5 พุทธศักราช 2563 หนา 69 
 
 

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        ระดับปรับปรงุ 
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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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ตารางวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด  รหัสวิชา  อ 15101 
 

 
No
. 

 
Unit 

สาระที่ 1 สาระที่ 2 สาระที่ 
3 

สาระที่ 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 Self     √   √  √         √  

2 My family  √ √ √ √ √ √ √ √            

3 School √ √ √  √ √    √   √   √   √  

4 Food and Drinks √  √ √ √     √ √       √ √  

5 Environment  √ √ √ √  √              

6 Free time √  √         √   √   √  √ 

7 Travel  √ √ √ √ √ √    √ √  √     √  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 
 
คําชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรยีน แลวขีด ลงในชอง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 การทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย    
4 ความมีนํ้าใจ    
5 การตรงตอเวลา    

รวม 
 
 

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

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

เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรอืแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรอืแสดงพฤติกรรมบอยคร้ัง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรอืแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 
 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรับปรุง 
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  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 

คําชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรยีน แลวขีด ลงในชอง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
ของนกัเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การ
ยอมรับฟง

คนอื่น 

การ
ทํางาน 
ตามที่
ไดรับ

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 

                  
                  
                  
                  

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

 ............../.................../............... 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรอืแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรอืแสดงพฤติกรรมบอยคร้ัง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรอืแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินคณุลักษณะอนัพึงประสงค 

 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 

- ตรงตอเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรยีนและโรงเรยีน     

๒.ใฝเรยีนรู 

- สนใจศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ     

- ใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม     

- รวมแสดงความคดิเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรูอยางเปนระเบียบ     

๓. มุงม่ันในการทํางาน 

- ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

-สงงานตรงเวลาที่กําหนด     

 
 

เกณฑการประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสมํ่าเสมอ  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 ความคดิ ความเขาใจ ดวย
ภาษาที่เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร     

- ใชวิธีสื่อสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 

-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อสรางองค
ความรู 

    

-มีความสามารถในการคิดสังเคราะหเพ่ือสรางองค
ความรู 

    

๓.ความสามารถในการแกปญหา 

-ใชเหตุผลในการแกปญหา     

-แสวงหาความรู/ประยุกตใชความรูการปองกันและ
แกปญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคาํนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 

-ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข     

-ประยุกตใชความรูในการดําเนินชีวิต     

-มีวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอยาง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

-เลือกใชขอมูลในการทํางานที่เหมาะสมกับตนเอง     

-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 
เกณฑการประเมินผล 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสมํ่าเสมอ  ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย   ให ๐คะแนน 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรบัปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐   พอใช     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ดี     ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
หรอืคะแนน         ๑๒ – ๒๐     ปรับปรงุ         ๒๑ – ๓๐      พอใช        ๓๑ – ๓๙     ดี        ๔๐  –  ๔๘   ดีมาก 

    แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 
- คําชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

- ระดับการปฏิบัติ   ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด    ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

- ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

๓. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับสาระการเรยีนรู     

๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรยีนรู / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

๑๒. หนวยการเรียนรูที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     

  รวม/สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย/สรปุผล   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรยีนรู 
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คณะผูจัดทํา 
 

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

 


