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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา อ๑52๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ค ำน ำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 นี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน ในการ
น าไปใช้ในการจัดท า  ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ก 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
      ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓ 
 

 

 
สำรบญั 

 
หน้า 

 ค าน า.......................................................................................................................................................ก 
 สารบัญ....................................................................................................................................................ข 
   ความน า...................................................................................................................................................๑ 
   ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ.............................................................................................................2 
   เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ..............................................................................................................2 
   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้.................................................................................................................๓ 
   คุณภาพผู้เรียน.........................................................................................................................................4 
   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน......................................................................................................................5 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์.......................................................................................................................6 
   สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด..........................................................................................................................7 
   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา................................................................................................................9 
   โครงสร้างหลักสูตรรายช้ันปี....................................................................................................................11 
   ค าอธิบายรายวิชา....................................................................................................................................12 
   โครงสร้างรายวิชา....................................................................................................................................13 
   การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล..................................................................................................๑4 
   ส่ือการเรียนรู้...........................................................................................................................................15 
   การวัดและการประเมินผล......................................................................................................................17 
   แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล.............................................................................................19 
   แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม......................................................................................................20 
   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์..................................................................................................21 
   แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน.................................................................................................................22 
   แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้.............................................................................................23 
   คณะผู้จัดท า............................................................................................................................................24 
 
 
 
 
 
 

ข 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
      ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑ 
 

 

 
 

ควำมน ำ 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีค าส่ังให้โรงเรียน
ด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
โดยก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมี
กรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังท่ีต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับต้ังแต่ระดับชาติจนกระท่ังถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่ง
มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง  ๆช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีต่อ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้  รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง  ๆได้ง่ายและกว้างขึ้น และ
มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาอื่น  เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมันจีน ญี่ปุ่น อาหรับ  บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  หรือ
ภาษาอื่น ๆ  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา  ท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

1.  ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร     การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนข้อมูล  
ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

2. ภำษำและวัฒนธรรม    การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

3. ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น   การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

4. ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ   และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 

ท าไมต้องเรยีนภาษาตา่งประเทศ 

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
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สำระที่  1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผลตามหลักการอ่าน 
ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิด

อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
สำระที่  2  ภำษำและวัฒนธรรม 

ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สำระที่  3  ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระอื่น 

ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สำระที่  4  ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังในสถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 
ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
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จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้า
จังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถาม
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 2. พูดโต้ตอบด้วยค าพูดส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าส่ังและค าขอร้อง
ง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และส่ิงของ
ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
 4. พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
 5. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร   ค า  กลุ่มค า  และประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 6. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 8. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง – พูด) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ  
300 – 450 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 
 10. ใช้ประโยคค าเดียว (One Word  Sentence)  ประโยคเด่ียว ( Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 1.  ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องและค าแนะน าท่ีฟัง และอ่าน  อ่านออกเสียงตัวประโยค  ข้อความ  
นิทาน  และบทกลอนส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก / ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมาย
ของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า 
 2.  พุด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และการให้
ค าแนะน า พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/
เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 3.  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและ
ตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีฟังและอ่าน  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

คุณภาพผู้เรียน 
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 4.  ใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 5.  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย 
 6.  ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 
 7.  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 8.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 9.  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
 10. ใช้ประโยคเด่ียวและประโยคผสม (Compound Sentence) ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ 
 

 

     

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
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ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

 
 
 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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สำระที่ 1  ภำษำเพือ่กำรสื่อสำร 
มำตรฐำน ต 1.1  เข้ำใจและตีควำมเร่ืองที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
มีเหตุผล 
ตัวชี้วัด  
ป.5/1  ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องและค าแนะน าง่ายๆ  ท่ีฟังหรืออ่าน 
ป.5/2  อ่านออกเสียงประโยคข้อความ และบทกลอนส้ันๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ ประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 
ป.5/4  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 
มำตรฐำน ต 1.2  มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำม
คิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด 
ป.5/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
ป.5/2  ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน าง่าย ๆ 

ป.5/3  พูด/เขียนแสดงความต้องการ ของตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ควาช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่ายๆ 
ป.5/4  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

ป.5/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง ให้เหตุผล
ส้ันๆ ประกอบ 
มำตรฐำน ต 1.3  น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร  ควำมคิดรวบยอดและควำมคิดเห็นในเร่ืองต่ำงๆโดยกำรพูดและ
กำรเขียน 
ตัวชี้วัด 
ป.5/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ป.5/2  วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
ป.5/3  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง    ต่าง ๆ ใกล้ตัว 
 

สำระที่ 2  ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำน ต 2.1  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำและน ำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับกำลเทศะ 
ตัวชี้วัด 
ป.5/1  ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ป.5/2  ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของ 
เจ้าของภาษา 

สำระ/มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
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ป.5/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 
มำตรฐำน ต 2.2  เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย  และน ำมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
ตัวชี้วัด 
ป.5/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ป.5/2  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย 

สำระที่ 3  ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 
มำตรฐำน ต 3.1  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น  และเป็นพื้นฐำน
ในกำรพัฒนำ  แสวงหำควำมรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวชี้วัด 
ป.5/1  ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
สำระที่ 4  ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำน ต 4.1  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด 
ป.5/1  ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา 
มำตรฐำน ต 4.2  ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ และกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 
ป.5/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
      ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า 9 
 

 

 
 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษำ 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชมรม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง 
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ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จ านวน   ๒๐๐ ช่ัวโมง 
ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมเพื่อ
ตัดสินการเล่ือนช้ันของนักเรียน มีรายวิชาและจ านวนช่ัวโมงดังนี้    
โครงกำรสอนเสริมประสบกำรณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภำพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จ ำนวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดำห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง 
 
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
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รหัส กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน

(ชม./ปี) 
รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 

ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รำยวิชำเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑5๒๐๑ 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

๔๐ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
 

โครงกำรสอนเสริมประสบกำรณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภำพนักเรียน 
 ชั้น   ประถมศึกษำปีที่ 5  จ ำนวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดำห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง 

 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นประถมศึกษำปีที่  5  โรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง 
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อ ๑52๐๑   ภำษำอังกฤษ                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5                                                        เวลำ    40    ชั่วโมง 
 
      เข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า เข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค รูปประโยคและ
โครงสร้างประโยค โดยสามารถตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน เรื่องเล่า นิทาน 
บทกลอนส้ันๆ อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และการใช้
ถ้อยค า น้ าเสียง การพูดและเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า 
แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียน 
เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการส่ือสาร ฝึกการใช้ภาษา เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะ
ทางภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ตามท่ีฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
๒. พูด/อ่านออกเสียงค าวลี ประโยค ข้อความส้ันๆ บทสนทนา บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียง 

 ๓. ใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคล และแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้อง 
๔. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนส้ันๆได้
ถูกต้อง 
๕. ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ     
รำยวิชำเพิ่มเติม              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ              รหัสวิชำ อ15201 
วิชำ  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร            ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5                         เวลำ   40 ชั่วโมง 
 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) น้ าหนัก 

๑ Food Around Us ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๓ ๕ 
๒ At the Restaurant ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๓ ๕ 
๓ The Kitchen ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๓ ๕ 
๔ Leisure Time ! ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๔ ๗ 
๕ Things People Do ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๕ ๘ 
 สอบกลางปี ๒ ๑๐ 

๖ Fun Number ! ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๔ ๗ 
๗ The Weekend ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๔ ๗ 
๘ Life is Learning ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๕ ๘ 
๙ The Journey Life ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ๕ ๘ 

รวมระหว่างเรียน  ๗๐ 
สอบปลายปี ๒ ๓๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
  

หมายเหตุ  :  สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : สอบปลายปี   ๗๐  :  ๓๐ 
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กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดและประเมินผล 
 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช 
๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการ
เรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนา ผู้ เ รี ยน ให้ มี คุณสมบั ติ ต าม เป้ าหมายห ลัก สูตร   ผู้ สอนพยายาม คัดสร ร                      
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรโรงเรียนอพป.คลองน้ าใส พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง   เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนกำรเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง
มือท าจริง  กระบวนการจัดกากระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน  จึงจ าเป็นต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด   
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๔. บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

๔.๑ บทบำทของผู้สอน 
      ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
๒) ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ท่ีเป็น

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕) จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี ท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๔.๒  บทบำทของผู้เรียน 
 1) ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 ๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ังค าถาม คิดหา

ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
3) ลงมือปฏิบัติจริงสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อกำรเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถิ่น  
การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานควรด าเนินการดังนี้   
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 ๑.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย  
การเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒.  จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเสริมความรู้ให้ผู้สอนรวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓.  เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖.  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ ส่ือ  
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย  และน่าสนใจ   
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กำรวัดและกำรประเมินผล 
 
 ในการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม  การสอนกับการวัดประเมินผลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมา
ต้ังแต่ต้นจนอาจกล่าวได้ว่า   เมื่อมีการสอนต้องมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วยเสมอเพียงแต่วิธีการวัดและการ
ประเมิน  อาจเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมัย การประเมินเป็นส่วนท่ีส าคัญและจ าเป็นของกระบวนการเรียนการ
สอน    ซึ่งมีความหมายมากกว่าการให้เป็นเกรดหรือการให้คะแนนรวม แต่เป็นการหาค าตอบท่ีสร้างสรรค์ใน
ทางบวกและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบว่าการสอนนั้น
บรรลุเป้าหมายในระดับใด ผลจากการประเมินจะน าไปสู่การตัดสินใจท่ีมีต่อโรงเรียนในเชิงบริหารและการสร้าง
ความเช่ือมั่นในสังคม การประเมินท่ีดีส่วนหนึ่งต้องเป็นเสมือนเครื่องช่วยในการเรียนและอีกส่วนหนึ่งเป็น
เสมือนเครื่องมือในการวัดและบ่งบอกถึงความสามารถของผู้เรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักการส าคัญในการประเมินผลท่ีพึงพิจารณา คือ การประเมินผลควรมีลักษณะเป็นระบวนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นคุณลักษณะและความสามารถของผู้เรียนเป็นภาพรวมผลการประเมินต้องช้ีให้เห็นผล
การปรับปรุงการสอนของครูผู้สอนและความส าเร็จของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรบ่งบอกถึง
ความสามารถในการน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได้  ท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถท่ี
หลากหลาย ไม่แยกเด็ดขาดจากการเรียนการสอนเป็นการให้ข้อมูลท่ีท าให้ผู้เรียนแต่ละคนรู้จักตนเองและ
มองเห็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น โดยเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน เน้นท่ีการวัดกระบวนการ (Process)  เท่า ๆ กับการวัดผลผลิต (Product) ของ
กระบวนการ เน้นการวัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองรวมท้ังการใช้เหตุผลและการ
แก้ปัญหา 
 ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ประเมินจะต้องได้มาโดยกระบวนการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย
และสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินผลตามหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินท่ีหลากหลายรูปแบบ
เลือก  น ามาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการสอนของผู้สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบางครั้งอาจต้องปรับวิธีการหรือดัดแปลงเครื่องมือวัดเพื่อใช้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษบางกรณีจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการประเมินท่ีผสมผสานหรือหลากหลายเพื่อให้ได้ภาพเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท่ีกว้างและสมบูรณ์ขึ้น 
 จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงภาระงานด้านการประเมินผลการเรียน ระบบการวัดและ
ประเมินผล  ท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการจึงต้องเปล่ียนแปลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันการ
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเน้นไปท่ีการวัดและการประเมินผลท่ีจะน าไปสู่การช้ีให้เห็น
สภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียนและสภาพจริงของการเรียนการสอนจากพฤติกรรมท่ีผู้เรียนได้แสดงออก (Student  
Performance ) สะท้อนให้เห็นความสามารถอย่างหลากหลายในการพัฒนาคนท่ีชัดเจนสอดคล้องกับ
สมรรถภาพท่ีมีในตนเอง   และจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช้ีให้เห็นวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง การใช้กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง  ( Authentic   Assessment ) จะช่วยให้ค้นพบได้ว่าผู้เรียน
เรียนรู้เรื่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด   นอกจากระบบการวัดและประเมินผลจะปรับเปล่ียนแล้ว    ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประเมินจะต้องปรับเปล่ียนไปจากเดิม ซึ่งมีเพียงครูผู้สอนเป็นบุคคลหลายกลุ่มได้แก่ครูผู้สอน ผู้เรียนซึ่ง
ท าหน้าท่ีท้ังประเมินตนเองและประเมินเพื่อน (ในกลุ่ม) การประเมินด้วย   
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 ส่วนลักษณะภาษาท่ีน ามาประเมินควรเป็นภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์การส่ือสารตามสภาพจริงคือเป็น
ข้อความสมบูรณ์ในตัวเองเป็นภาษาท่ีเจ้าของภาษาใช้มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในบริบท ท้ังนี้ต้องค านึงถึง
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารควร
ประเมินความสามารถในการส่ือความหมายจริงๆ ไม่ควรแยกการใช้ภาษาออกจากสถานการณ์และควรวัดให้
ครอบคลุมองค์ประกอบของภาษาอันประกอบด้วยความรู้เรื่องเสียง ค าศัพท์โครงสร้าง การใช้ภาษาใน
สถานการณ์  และกลวิธีในการส่ือสาร  แนวการประเมินเช่นนี้ช่วยเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างหลักสูตรการ
สอนและการประเมินในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษาจะต้องท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ของของสถานศึกษาไว้ เพื่อให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติ  โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบคุคล 
 
ค ำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

รวม  
 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

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

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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  แบบสังเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุม่  
 

ค ำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล ำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

กำรแสดง 
ควำมคิดเห็น 

กำรยอมรับ
ฟังคนอื่น 

กำรท ำงำน 
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

ควำมมีน้ ำใจ 

กำรมี 
ส่วนร่วม 

ในกำร
ปรับปรุง 

ผลงำนกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 
 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

                  
                  
                  
                  

 
                                                                  ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมิน 

 ............../.................../............... 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

- ต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด     

 
 
เกณฑ์กำรประเมนิผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษาท่ี
เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีสื่อสารที่เหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการด าเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเหมาะสม     

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการท างานที่เหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 
เกณฑ์กำรประเมนิผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐   พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ดี     ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
หรือคะแนน         ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง         ๒๑ – ๓๐      พอใช้        ๓๑ – ๓๙     ดี        ๔๐  –  ๔๘   ดีมาก 

    แบบประเมนิผลกำรจดัท ำหน่วยกำรเรยีนรู้ 
- ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

- ระดับกำรปฏิบัติ   ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด    ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

- ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
และสาระการเรียนรู ้

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิน้งาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

  รวม/สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 


