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คํานํา 
 

   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้  
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
หน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วย การเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ และเวลาเรียน ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ก าหนดไว้ 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็น ประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยปรับปรุง
และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ทําไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
  ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
โลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วย พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น 
เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษา ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ 
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่ง
ก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส 
เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่ม ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตาม ความเหมาะสม เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ 
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด ความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

  1) ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

  2) ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความ เหมือน
และความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับวัฒนธรรม
ไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

  3) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนการใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้ กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

  4) ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน ห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด 1.  ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
  2.  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  3.  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
  4.  ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 1.  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟัง 
  2.  ใช้ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง 
  3.  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ตามแบบที่ฟัง 
  4.  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 
มาตรฐาน  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
การเขียน 

ตัวช้ีวัด 1.  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่าง 
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 1.  พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  2.  บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 
  3.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษา 
และวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน  ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

ตัวช้ีวัด 1.  บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด 1.  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 1.  ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
 
  รวมทั้งหมด   4 สาระ    8 มาตรฐาน   16 ตัวชี้วัด  
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คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข ้าจังหวะ

ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการฟัง
หรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ  

  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ 
บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนบอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง 

  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคลสัตว์และสิ่งของตามที่
ฟังหรืออ่าน  

  พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
  บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
  ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ 
ค า  (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

  ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบ
ตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน  และ

บทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า  

   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและให้ค าแนะน าพูด/เขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว   

   ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
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  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

  ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/
การเขียน 

  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

  ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ 

 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช  ๒๕๖3 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถู กต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีกาตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๖3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตเป็นสาธารณะ 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

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

 รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

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

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

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

 
 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้   ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจั ดการเรียนการ
สอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   
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โครงสร้างหลักสูตรรายชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ๑๑2๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ / เนตรนารี 
 ชมรม / ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
  โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

 ชั้น   ป.๑ - ๓    จํานวน    ๔   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมรักสุขภาพ     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
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      คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                        เวลา    160    ชั่วโมง  
 
      ปฏิบัติตาม ค าสั่งง่าย ๆ  ที่ฟัง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพตรงตาม
ความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง  เรื่องใกล้ตัว ค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง  ค าสั่งง่าย 
ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง  การขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่
ฟัง ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
ส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การระบุตัวอักษรและเสียง
อักษรของภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การฟัง/พูด
ในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก พูดขอ ให้ข้อมูล  ท าท่า
ประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตาม
ความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

      รวม  ๘  มาตรฐาน ๑๖   ตัวช้ีวัด 
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      โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        รหัสวิชา อ 11101 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1               เวลา  160 ชั่วโมง                                    

หน่วยที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
1 

หน่วยการเรียนรู้ที่        
1: Self 
- Hello 
- Make a face. 
 

ต 1.1  ป.1/2   
ป.1/4    
ต 1.2  ป.1/1   
ป.1/4    
ต 1.3  ป.1/1   
ต 2.1  ป.1/1   
ต 2.2  ป.1/1   
ต 4.1  ป.1/1 

การระบุตัวอักษร เสียง อ่านออก
เสียง  เข้าใจตีความตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องเก่ียวกับตนเอง  
พูดสนทนาทักทายกล่าวลา  พูด
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
พร้อมแสดงท่าทางประกอบการ
พูดแนะน าตนเองได้  น าไปสู่การ
ใช้ภาษาอังกฤษฟังพูด
สถานการณ์ง่าย ๆ ในห้องเรียนได้ 

23 15 

 
2 

หน่วยการเรียนรู้ที่        
2: My family 
-My parents. 
-My brother. 
-Job 
-Pets 

ต 1.1  ป.1/2   
ป.1/3  ป.1/4  
ต 1.3  ป.1/1   
ต 2.2  ป.1/1   

ระบุตัวอักษร เสียง สะกดค าศัพท์
ง่ายๆเก่ียวกับครอบครัว เลือก
ภาพตรงตามความหมายของค า 
กลุ่มค า เข้าใจ ตีความ ตอบ
ค าถามจากการฟังเรื่องเกี่ยวกับ
ครอบครัวได้ สามารถน าไปใช้ใน
การพูดน าเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัวและงานเทศกาล
เกี่ยวกับเจ้าของภาษา 

30 15 

 
3 

หน่วยการเรียนรู้ที่        
3: My school 
-Classroom 
objects. 
-I have twelve  
  books. 
-Where is the 
pen? 

ต 1.1  ป.1/1   
ป.1/2  ป.1/3 
ต 1.2  ป.1/2   
ต 1.3  ป.1/1 
ต 2.1  ป.1/2 
ต 2.2  ป.1/2 
ต 3.1  ป.1/1   
ต 4.1  ป.1/1 
 

การปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ใน
ห้องเรียน ระบุตัวอักษร เสียง 
อ่านออกเสียง สะกดค า เลือก
ภาพตรงตามความหมายของค า 
กลุ่มค า ใช้ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบ
ที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ในห้องเรียน พร้อมบอกชื่อ
เทศกาลของเจ้าของภาษาได้ 
น าไปสู่การระบุเสียงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช้
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้อื่นและใช้ภาษาอังกฤษโดย
การฟังพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในห้องเรียนได้ 

26 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
4 

หน่วยการเรียนรู้ที่        
4: Food and 
drink 
-  I like fruits. 
-  Do you have  
    fruits? 
-  Can I have  
    mangoes? 

ต 1.1  ป.1/2   
ป.1/3   
ต 1.2   ป.1/3  
ต 1.3  ป.1/1 
ต 2.1  ป.1/3 
ต 2.2  ป.1/1 
ต 4.1  ป.1/1 
ต 4.2  ป.1/1 
 

การระบุตัวอักษร เสียง อ่านออก
เสียง สะกดค า เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุ่มค า บอก
ความต้องการ 
ง่าย ๆ ของตนเองเกี่ยวกับอาหาร 
พูดน าเสนอให้ข้อมูล  
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา ระบุ
อักษร เสียง ของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย น าไปสู่การพูดน าเสนอ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและใช้เป็น
เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 

26 12 

 
5 

หน่วยการเรียนรู้ที่        
5: Nearby 
Environment 
-  Rainbow 
- Incy Wincy 
-  In the garden 

ต 1.1  ป.1/2  
ป.1/3   
ต 1.3  ป.1/1  
ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1  ป.1/1   
ต 4.1  ป.1/2 
 
 

ระบุตัวอักษร เสียง ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย การอ่านออกเสียง
สะกดค าง่าย ๆ เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและกลุ่มค า 
พร้อมพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวด 
ล้อมและค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
สาระการเรียนรู้อ่ืนน าไปสู่การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมค าศัพท์
จากสื่อต่าง ๆ 

26 10 

 
6 

หน่วยการเรียนรู้ที่        
6: Recreation 
-  Playground 
-  I can do. 

ต 1.1  ป.1/1   
ป.1/2 
ต 1.3  ป.1/1  
ต 2.1  ป.1/3 
ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1  ป.1/1   
ต 4.2  ป.1/1 

การปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก
เสียงและสะกดค า พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเล่นเกม กิจกรรม
นันทนาการตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา บอกค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน เป็นพื้นฐานในการใช้
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด สถานการณ์
ง่ายๆในห้องเรียนและเป็น
เครื่องมือพื้นฐานในการเรียนภาษา
ที่สูงขึ้น 

27 8 

รวมระหว่างปี 158 70 
ทดสอบปลายปี 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 160 100 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วย  self   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1             เวลา  23   ชั่วโมง  
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
          อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด  ป1/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป1/4  ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  

 มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
           ความ คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟัง 
ป1/4  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง  

 มาตรฐาน  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการ 
          พูดและ การเขียน 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้ 
          อย่าง เหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

           กับภาษา และวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป1/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 มาตรฐาน  ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด ป1/1  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การระบุตัวอักษร เสียง อ่านออกเสียง  เข้าใจตีความตอบค าถามจากการฟังเรื่องเก่ียวกับตนเอง  
พูดสนทนาทักทายกล่าวลา  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  พร้อมแสดงท่าทางประกอบการพูดแนะน าตนเอง
ได้  น าไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษฟังพูดสถานการณ์ง่ายๆในห้องเรียนได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 การออกเสียง :   a , d , h , i 
  ค าศัพท์ :  -Hello, Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodbye
  
    -ears , eyes , nose , mouth , hand 
    - one, two, three, four, five, six, seven ,eight, nine, ten  
    -sit, stand 

โครงสร้าง :  What’s your name?  My name’s_____. 
How are you? I’m fine, thank you. And you? 

   I have  (number)  eyes. 
   I am  (number)   years old. 
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 หน้าที่ภาษา :  การทักทาย การแนะน าตนเอง และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง        
   นับจ านวน 1 – 10 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 -  

4.    สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 

-  ความสามรถในการคิด 
 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการตั้งค าถาม 
 ทักษะการน าไปใช้ 
 ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  ใฝ่เรียนรู ้
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  ใช้ค าทักทายและค ากล่าวลาได้อย่างเหมาะสม 
 6.2  ออกเสียงค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
 6.3  แนะน าตนเอง  ถาม- ตอบค าถามในการถามชื่อได้อย่างคล่องแคล่ว 

 ลักษณะงานสุดท้าย    
              นักเรียนจับคู่สนทนาทักทายกันในเรื่องเกี่ยวกับตนเองตามตัวอย่างที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว  
      แนวการสนทนา เช่น  A:  Good morning. How are you? 
                                         B:  I’m fine, thank you. And you? 
                                         A:  My name is …A .... What’s your name? 
                                         B:  My name is …B….         

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  การอ่านออกเสียง ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับดี 

2.  การบอกความหมายของ  
ค าศัพท์ 

ประเมินการท าแบบฝึก แบบฝึก ผ่านระดับดี 

3.  การวาดภาพประกอบ
ค าศัพท์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับดี 

4.  การพูดบทสนทนาทักทาย ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 

 
7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.การพูดบทสนทนาทักทาย    
และแนะน าตนเอง/ผู้อื่น 

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  พูดค าทักทาย (2 ชั่วโมง) 
        8.2  สนทนาถามตอบ  เกี่ยวกับชื่อ  (5 ชั่วโมง ) 

8.3  เรียนรู้เรื่องตัวเลข   บอกเกี่ยวกับอายุ   (5 ชั่วโมง ) 
8.4  ถามตอบเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  (6 ชั่วโมง ) 
8.5  ทบทวนความรู้และท าแบบทดสอบหลังเรียน  (5 ชั่วโมง) 

9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
 9.1 บัตรค าศัพท์เกี่ยวกับค าทักทายและกล่าวลา 
 9.2  ภาพส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

9.3 บัตรอักษร a , d , h , i 
 9.4  บัตรค าศัพท์ตัวเลข 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูดบทสนทนา 

 

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

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาที่ก าหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบค าถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจ า
ไม่เป็นธรรมชาติ 
ไม่ประสานสายตา
กับผู้ฟัง 

2 

คะแนนรวม 15 
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แบบประเมินผลการจัดทาํหน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101    หนว่ยการเรยีนรูที้ ่1     เรือ่ง   Self 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       เวลา  23  ชั่วโมง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏบิัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

                                      รวม /       สรุปผล.................     
                              หรือ    เฉลี่ย /     สรุปผล.................  

 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50   พอใช้   2.51 – 3.25   ดี   3.26 –   4.00  ดีมาก
หรือ    คะแนน   12 – 20   ปรับปรุง     21 – 30     พอใช้   31  -  39     ดี    40 – 48     ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วย  My Family  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        เวลา  30   ชั่วโมง  
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
           อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป1/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป1/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
  ป1/4  ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด  
          และการเขียน 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
           กับภาษา และวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป1/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ระบุตัวอักษร เสียง สะกดค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับครอบครัว เลือกภาพตรงตามความหมายของค า 
กลุ่มค า เข้าใจ ตีความ ตอบค าถามจากการฟังเรื่องเก่ียวกับครอบครัวได้ สามารถน าไปใช้ในการพูดน าเสนอให้
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและงานเทศกาลเกี่ยวกับเจ้าของภาษา 

3.   สาระการเรียนรู้ 
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 การออกเสียง :  b, c, f, m, s 

  ค าศัพท์ :  father, mother, brother, sister,     
     short, tall, fat, thin,      
     doctor, teacher, student, doctor,  nurse, farmer, police 

cat, dog, cow, pig, bee, duck, fish, bird 
  โครงสร้าง :  Who is this? This is my father/mother.  

I have one sister/two brother. 
He/ She is my/ his/ her brother/ sister. 
He/ She is short/ tall/ fat/ thin. 

 หน้าที่ภาษา :  อธิบายรูปร่างของบุคคลในครอบครัว อาชีพ และสัตว์เลี้ยง 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 - 

4.  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามรถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการตั้งค าถาม 
 ทักษะการน าไปใช้ 
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 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู ้
 5.3  รักความเป็นไทย 

     6.   ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  6.1  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
         6.2  การจับคู่ภาพกับค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว/อาชีพ/ลักษณะของบุคคล 
        6.3 การตอบค าถามข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว“Who’s this? / What does…...do?” 
        6.4  การจัดท าแผนภูมิครอบครัว 
        6.5  บัตรภาพพร้อมค าอธิบาย 
 ลักษณะงานสุดท้าย    
             นักเรียนจัดท าบัตรภาพอาชีพคนละ1 ใบ โดยตั้งชื่อบุคคลในภาพ  สมมติความสัมพันธ์กับนักเรียน   
      และน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการบรรยายภาพ ดังตัวอย่างนี้ 
             This  is  Dara.  She is my aunt.  She is tall.  She is a nurse. 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.  การอ่านออกเสียง ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับดี 

2.  การจับคู่ภาพกับค าศัพท์ ประเมินการท าแบบฝึก แบบฝึก ผ่านระดับดี 

3.  การตอบค าถามข้อมูล  ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 

4  การจัดท าแผนภูมิ
ครอบครัว 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับดี 

 
7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.  บัตรภาพพร้อมค าอธิบาย 
ประเมินผลงาน 
ประเมินการพูด 

แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินการพูด 

ผ่านระดับดี 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง  ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ
ง่าย ๆ  เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว/อาชีพ  (6 ชั่วโมง ) 
        8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
ประโยคและข้อความสั้น ๆ  ที่ฟังหรืออ่าน ( 10 ชั่วโมง ) 

8.3 ใช้ทักษะกระบวนการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ  ใช้ทักษะการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  เกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของบุคคล  แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  และการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   
( 5 ชั่วโมง) 
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8.4  ตอบค าถามข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  (5 ชั่วโมง ) 
8.5  การจัดท าแผนภูมิครอบครัว ( 2 ชั่วโมง ) 
8.6   ท าบัตรภาพพร้อมค าอธิบาย  ท าแบบทดสอบหลังเรียน ( 2 ชั่วโมง ) 

9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
 9.1 บัตรค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว  รูปร่างของบุคคล  สัตว์ต่าง ๆ  และจ านวน 
 9.2  รูปภาพคนในครอบครัว และสัตว์ 
 9.3  บัตรอักษร b, c, f, m, s 

 
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 

 
       ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคอย่าง
ถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในค า/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ ่

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคบ้าง
สื่อสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงค า/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอสื่อสารได้ 

3 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่ว
ไม่ติดขัด  ชัดเจน
ท าให้สื่อสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได้น้อย 

2 

คะแนนรวม 20 
 

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

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนักคะแนน 

1.  เนื้อหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมเป็นส่วน
ใหญ ่

เนื้อหาที่เขียนมีข้อ
ผิดบ้างและไม่
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมี
ข้อผิดมากและ
ให้ข้อมูลน้อย 

3 

2.  ค าศัพท์ 
ส านวน 
โครงสร้าง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาแบบง่ายๆ
และมีข้อผิดบ้าง 

ใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และ
โครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมี
ข้อผิดมาก 

2 

3. องค์ประกอบ
ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ
งานแสดงให้เห็น
ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
น่าสนใจมาก 

องค์ประกอบของ
งานมีความ
น่าสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบ
ของงานม่
น่าสนใจ 

 

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

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2     เรื่อง   My Family 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      เวลา  30 ชั่วโมง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                 2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

                                           รวม /  สรุปผล.................     
                                หรอื    เฉลี่ย /  สรุปผล.................  

 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50   พอใช้   2.51 – 3.25   ดี   3.26 –   4.00  ดีมาก
หรือ    คะแนน   12 – 20   ปรับปรุง     21 – 30     พอใช้   31  -  39     ดี    40 – 48     ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 
รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วย  My School   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        เวลา  26   ชั่วโมง  

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป1/1  ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
  ป1/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ป1/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ  
          คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป1/2  ใช้ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด 
           และการเขียน 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป1/2  บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 

 มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
          กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป1/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น 

           พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 
ตัวชี้วัด ป1/1  บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน  ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด ป1/1  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ในห้องเรียน ระบุตัวอักษร เสียง อ่านออกเสียง สะกดค า เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า ใช้ค าสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน พร้อม
บอกชื่อเทศกาลของเจ้าของภาษาได้ น าไปสู่การระบุเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช้ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนและใช้ภาษาอังกฤษโดยการฟังพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียนได้ 

 
3.    สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  การออกเสียง :  o, p, r, t, w 
  ค าศัพท์ :  pen, pencil, book, bag, ruler, table, chair 

in, on, under 
window, door, open, close 

  โครงสร้าง :  Where is the …? 
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The ….. is in/ on/ under the …… 
It’s in/ on/ under the …….. 
Open…., please.  Close.., please 
Put the ... In/ on/ under the…,please 

  หน้าที่ภาษา :   การปฏิบัติตามค าสั่ง  การอธิบายต าแหน่งของสิ่งของ 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

- ชื่อโรงเรียนของนักเรียน 
4.  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการน าไปใช้ 
 ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
 ทักษะการเชื่อมโยง 

 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู ้
 5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  ระบุตัวอักษรจากเสียงที่ฟัง 
 6.2  พูดบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน 
 6.3  พูด บอกจ านวนและต าแหน่งของสิ่งของ 
 6.4  ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
 6.5  ใช้ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง 
 

 ลักษณะงานสุดท้าย    
         ครูและนักเรียนสนทนาโต้ตอบกันโดยครูท าสลาก ให้นักเรียนจับทีละ 1 ใบ เพื่อตอบค าถาม   ครูจะเป็นผู้
ถาม และนักเรียนเป็นผู้ตอบ 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.  การอ่านออกเสียง ประเมินการอ่าน แบบฝึกการอ่าน ผ่านระดับดี 

2. การเลือกภาพกับ
ความหมาย 

ตรวจแบบฝึก 
แบบประเมินการท า

แบบฝึก 
ผ่านระดับดี 

3.  การใช้ประโยคค าสั่ง  ค า
ขอร้อง  และค าแนะน า 

ประเมินการปฏิบัติ 
แบบประเมินการ

ปฏิบัติ 
ผ่านระดับดี 
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7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.  การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องในห้องเรียน   

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  การอ่านออกเสียงอักษร  การอ่านออกเสียงค าศัพท์  (4  ชั่วโมง) 
        8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ     
ประโยคและข้อความสั้น ๆ  ค าสั่ง ค าขอร้อง  กิริยาท่าทาง (6 ชั่วโมง) 
        8.3  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวค าสั่ง  ค าขอร้อง  และค าแนะน าง่าย ๆ  
ที่ใช้ในห้องเรียน  ( 6 ชั่วโมง ) 

8.4  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  และฝึกปฏิบัติ ประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน   
วิชาเรียน  จ านวนนับ  ช่วงเวลา ( 6 ชั่วโมง) 

8.5  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียน            
 ( 4 ชั่วโมง ) 

9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
 9.1  บัตรตัวอักษร o, p, r, t, w 
 9.2  ของใช้ในห้องเรียน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  อุปกรณ์การเรียน 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคอย่าง
ถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในค า/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ ่

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคบ้าง
สื่อสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงค า/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอสื่อสารได้ 

3 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่ว
ไม่ติดขัด  ชัดเจน
ท าให้สื่อสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได้น้อย 

2 

คะแนนรวม 20 
 

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

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาที่ก าหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบค าถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจ า
ไม่เป็นธรรมชาติ 
ไม่ประสานสายตา
กับผู้ฟัง 

2 

คะแนนรวม 20 
 

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

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101    หนว่ยการเรยีนรูที้ ่3    เรื่อง   School 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        เวลา  26 ชั่วโมง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                 2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

                                           รวม /   สรุปผล.................     
                                หรอื    เฉลี่ย /   สรุปผล.................  

 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี  3.26 –   4.00  ดีมาก
หรือ    คะแนน   12 – 20 ปรับปรุง        21 – 30    พอใช้       31  -  39   ดี   40 – 48     ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 
รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วย  Food  And  Drinks  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      เวลา  26   ชั่วโมง  

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
           อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป1/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป1/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
          ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด ป1/3  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ตามแบบที่ฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด 
           และการเขียน 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้ 

           อย่าง เหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป1/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

          กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป1/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด ป1/1  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวชี้วัด  ป1/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

2.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การระบุตัวอักษร เสียง อ่านออกเสียง สะกดค า เลือกภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า 
บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองเกี่ยวกับอาหาร พูดน าเสนอให้ข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา ระบุอักษร 
เสียง ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปสู่การพูดน าเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและใช้เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  การออกเสียง :  e, g, l, n, y 
ค าศัพท์ :  apple, banana, papaya, grape, lemon, orange, watermelon, 

pineapple, mango, coconut, water, coffee, tea, juice 
  โครงสร้าง :  What is it? / It is a / an ….. What are they? They are …. 

I like…/ I don’t like ….. 
Is it a / an ….? 
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Yes, it is. / No, it isn’t. 
Do you like ….? 
Yes, I do. / No, I don’t. 
I have …./ I don’t have …. 
Do you have …? Yes, I do. / No, I don’t. 
Please, give me ….  
Here you are. Thank you 

  หน้าที่ภาษา :  การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม  การพูดแสดงความชอบไม่ชอบ 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 - 

4.  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการน าไปใช้ 
 ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู ้
 5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
 5.4  รักความเป็นไทย 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 6.1  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
      6.2  การวาดภาพค าศัพท์กับความหมาย 

        6.3  การพูดประโยค ค าสั่ง  ค าขอร้องเกี่ยวกับอาหาร/เครื่องดื่ม 
      6.4  การพูดและเขียนประโยคค าสั่ง  ค าขอร้อง ในร้านค้า 
      6.5  การรวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับอาหาร/เครื่องดื่ม 
      6.6   การแสดงบทบาทสมมุติ ถาม-ตอบสถานการณ์ในร้านค้า   

 ลักษณะงานสุดท้าย    
       นักเรียนจับคู่ แสดงบทบาทสมมุติ ถาม-ตอบสถานการณ์ในร้านค้า 
        เช่น                  A:  Hello, can I help you? 
                                B:  Yes, please.  I would like ……. 
                                A:  Here you are. 
                                B:  Thank you.  How much are there? 
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7.  การวัดผลและการประเมินผล 
   7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.  การอ่านออกเสียง ประเมินการอ่าน แบบฝึกการอ่าน ผ่านระดับดี 

2.  การวาดภาพค าศัพท์กับ 
    ความหมาย 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับดี 

3.  การพูดประโยค ค าสั่ง  ค า    
     ขอร้อง 

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 

4.  การพูดและเขียนประโยค
ค าสั่งค าขอร้อง 

ประเมินการท าแบบ
ฝึก 

แบบฝึก ผ่านระดับดี 

5.  การรวบรวมค าศัพท์ ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับดี 

 
7.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ

ประเมิน 
1.  การแสดงบทบาทสมมุติ 
ถาม-  ตอบสถานการณ์ในร้านค้า   

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

  8.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ   
( 5 ชั่วโมง) 
        8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
ประโยคและข้อความสั้น ๆ  ค าสั่ง ค าขอร้อง  กิริยาท่าทาง  ( 6 ชั่วโมง ) 
        8.3  ใช้ทักษะกระบวนการ ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   และการ  
แสดงความต้องการ  การแสดงความรู้สึกของตนเองในร้านอาหาร ( 6 ชั่วโมง ) 

8.4  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน  การสื่อสารระหว่างบุคคลเรื่องเกี่ยวกับอาหาร/เครื่องดื่ม 
 ( 6 ชั่วโมง ) 
 8.5 ทบทวนความรู้และท าแบบทดสอบ ( 3 ชั่วโมง ) 

9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
 9.1  บัตรค าศัพท์ผลไม้  อาหาร 
 9.2  รูปภาพผลไม้  อาหาร 
 9.3  บัตรตัวอักษร e, g, l, n, y 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคอย่าง
ถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในค า/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ ่

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคบ้าง
สื่อสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงค า/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอสื่อสารได้ 

3 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่ว
ไม่ติดขัด  ชัดเจน
ท าให้สื่อสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได้น้อย 

2 

คะแนนรวม 20 
 

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

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาที่ก าหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแสดง
ความคิดเห็น   

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบค าถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือนท่องจ า
ไม่เป็นธรรมชาติ 
ไม่ประสานสายตา
กับผู้ฟัง 

2 

คะแนนรวม 20 
 

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

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101    หนว่ยการเรยีนรูที้ ่4    เรื่อง   Food  And  Drinks 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        เวลา  26  ชั่วโมง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                 2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

                                           รวม /  สรุปผล.................     
                                หรอื    เฉลี่ย /   สรุปผล.................  

 
 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75   ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้  2.51 – 3.25   ด ี 3.26 –   4.00  ดีมาก

หรือ    คะแนน   12 – 20 ปรับปรุง        21 – 30    พอใช้       31  -  39   ดี   40 – 48     ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 

รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วย  Environment ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         เวลา  26   ชั่วโมง  

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
          อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป1/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  ป1/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 มาตรฐาน  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด 
          และการเขียน 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

          กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ป1/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น 

          พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 
ตัวชี้วัด ป1/1  บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน  ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพแล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวชี้วัด  ป1/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

2.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ระบุตัวอักษร เสียง ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การอ่านออกเสียงสะกดค าง่ายๆ เลือกภาพตรง
ตามความหมายของค าและกลุ่มค า พร้อมพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวด ล้อมและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้อื่นน าไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมค าศัพท์จากสื่อต่างๆ 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  การออกเสียง :  k, u, v 
  ค าศัพท์ :  Red, yellow, green, black, white, pink, blue, orange 

sun, moon, sky,  river 
car, bike, van 

  โครงสร้าง :  What color is the …….?  The  (noun) is (color). 
Is it a/the……..?  Yes, it is. / No, it isn’t. 
What’s this? / What’s that?  It’s a …………… 

หนา้ที่ภาษา :  การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและธรรมชาติใกล้ตัว  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 - 
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4.  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการน าไปใช้  
 ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
 ทักษะการเชื่อมโยง 

 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู ้
 5.3  รักความเป็นไทย 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 6.1  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
         6.2  การจัดท าสมุดค าศัพท์ยากจากเรื่องที่อ่าน/ฟัง 
          6.3  การตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน/ฟัง 
        6.4  การแสดงบทบาทสมมติ 
        6.5  การอ่านจับใจความเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 
 ลักษณะงานสุดท้าย    
       แบ่งกลุ่มนักเรียน 3-4 คน อ่านจับใจความเนื้อเรื่องแล้วตอบค าถามจากการท าแบบฝึก 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
  7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  การอ่านออกเสียง ประเมินการอ่าน แบบฝึกการอ่าน ผ่านระดับดี 

2.  การท าสมุดค าศัพท์ยาก ตรวจผลงาน แบบตรวจผลงาน ผ่านระดับดี 

3.  การตอบค าถาม ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 

4.  การแสดงบทบาทสมมติ ประเมินการพูด 
การท างานกลุ่ม 

แบบประเมินการพูด
การท างานกลุ่ม 

 
ผ่านระดับดี 

  7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ

ประเมิน 
1.  การอ่านจับใจความเนื้อ
เรื่อง 

ประเมินการท าแบบฝึก 
ประเมินการท างานกลุ่ม 

แบบฝึกแบบประเมิน
การท างานกลุ่ม 

ผ่านระดับดี 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
      8.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ
ง่าย ๆ  (5 ชั่วโมง ) 
        8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
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ประโยคและข้อความสั้น ๆ ( 5 ชั่วโมง ) 
         8.3  ใช้ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ( 5 ชั่วโมง ) 

8.4  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน/ฟัง   ( 6 ชั่วโมง ) 
8.5   ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับบทอ่าน/ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่                     

ท าแบบทดสอบหลังเรียน ( 5 ชั่วโมง ) 
9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  

 9.1  บัตรค าศัพท์เกี่ยวกับสีและสภาพอากาศ 
 9.2  บัตรภาพสภาพอากาศ 
 9.3  บัตรอักษร k, u, v 

 
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 

 
         ระดับ

คะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1.  การออกเสียง ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคอย่าง
ถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการเน้น 
หนักในค า/
ประโยคเป็นส่วน
ใหญ ่

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียงมีการ
เน้นหนักในค า/
ประโยคบ้าง
สื่อสารได้
พอสมควร 

ออกเสียงค า/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่พอสื่อสารได้ 

3 

2.  ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านได้คล่องแคล่ว
ไม่ติดขัด  ชัดเจน
ท าให้สื่อสารได้ 

อ่านต่อเนื่องติดขัด
เล็กน้อยแต่ไม่
ชัดเจน 

อ่านตะกุกตะกัก  
บางครั้งแต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

อ่านตะกุกตะกัก  
มากสื่อสารได้น้อย 

2 

คะแนนรวม 20 
 

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

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

1. ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ/
เนื้อหาที่ก าหนด   
มีการแสดงความ
คิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะ 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
มีการแสดงความ
คิดเห็น   

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน  มีการ
แสดงความ
คิดเห็นบ้าง
เล็กน้อย 

ตอบค าถามได้ 
เนื้อหาน้อย 
ไม่มีการแสดง
ความคิดเห็น  

3 

2.  
ความสามารถใน
การพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
อย่างเหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังมีการแสดงออก
ทางสีหน้าและ
ท่าทางบ้างเล็กน้อย 

พูดได้เป็นส่วน 
ใหญ่ แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือน
ท่องจ าไม่เป็น
ธรรมชาติ ไม่
ประสาน
สายตากับผู้ฟัง 

2 

คะแนนรวม 20 
 

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

         ระดับ
คะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับ 
4 

(มาก) 

ระดับ 
3 
(ดี) 

ระดับ 
2 

(พอใช้) 

ระดับ 
1 

(ปรับปรุง) 

น้ําหนักคะแนน 

1.  เนื้อหา เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกต้อง
ครอบคลุมเป็นส่วน
ใหญ ่

เนื้อหาที่เขียนมีข้อ
ผิดบ้างและไม่
ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมี
ข้อผิดมากและ
ให้ข้อมูลน้อย 

3 

2.  ค าศัพท์ 
ส านวน 
โครงสร้าง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาแบบง่ายๆ
และมีข้อผิดบ้าง 

ใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และ
โครงสร้างภาษา
แบบง่ายๆและมี
ข้อผิดมาก 

2 

3. องค์ประกอบ
ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ
งานแสดงให้เห็น
ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
น่าสนใจมาก 

องค์ประกอบของ
งานมีความ
น่าสนใจในระดับ
ธรรมดา 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบ
ของงานม่
น่าสนใจ 

 

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

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101    หนว่ยการเรยีนรูที้ ่5     เรื่อง     Environment 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       เวลา  26 ชั่วโมง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                 2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

                                           รวม /  สรุปผล.................     
                                หรอื    เฉลี่ย /   สรุปผล.................  

 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75   ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี  3.26 –   4.00  ดีมาก
หรือ    คะแนน   12 – 20 ปรับปรุง        21 – 30    พอใช้       31  -  39   ดี   40 – 48     ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 6 
รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วย  Recreation  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         เวลา  27   ชั่วโมง  

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
 มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
           อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ป1/1  ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
  ป1/2  ระบุตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 มาตรฐาน  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด 
          และการเขียน 

ตัวชี้วัด ป1/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 มาตรฐาน  ต 2.1 เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้ 
           อย่างเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด ป1/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

มาตรฐาน  ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
          กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด ป1/1  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 มาตรฐาน  ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น 
          พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

ตัวชี้วัด ป1/1  บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน  ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด ป1/1  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค า พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเล่นเกม กิจกรรมนันทนาการตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษฟัง-พูด สถานการณ์ง่ายๆในห้องเรียนและเป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐานในการเรียนภาษาท่ีสูงขึ้น 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

การออกเสียง :  j, q, x, z 
  ค าศัพท์ :  run, jump, swim, hop 

doll, yoyo, ball, robot 
  โครงสร้าง :  What is it?         It’s a …… 

I can + ค ากริยา 
Can you ……?  Yes, I can. / No, I can’t  
What is your hobby? 
I like ………. 

หน้าที่ภาษา :  การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นใกล้ตัว  ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ความสามารถท าได้หรือท าไม่ได้ 
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3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 - 

4.  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการระบุ 
 ทักษะการน าไปใช้ 
 ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
 ทักษะการเชื่อมโยง 

 -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู ้
 5.3  รักความเป็นไทย 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

        6.1  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
         6.2  การวาดภาพประกอบค าศัพท์ 
        6.3  การตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง/อ่าน 
        6.4  การสนทนาโต้ตอบเรื่องงานอดิเรกที่ชอบ 
        6.5  จัดบอร์ดความรู้เรื่องงานอดิเรกที่ชอบ 
 ลักษณะงานสุดท้าย    
              แบ่งกลุ่มวาดภาพงานอดิเรกท่ีกลุ่มของตนชอบ 5 ประเภทโดยไม่ซ้ ากันลงในกระดาษ A4 
 (ท้ังหมด 5 แผ่น) แล้วเขียนบทสนทนาสั้นๆ  จากนั้นน ามาจัดบอร์ดความรู้ 
            เช่น                    A:  What is your hobby? 
                                      B:  I like ………. 
 

7.  การวัดผลและการประเมินผล 
      7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.การอ่านออกเสียง ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับดี 

2.  การวาดภาพประกอบค าศัพท์ ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับดี 

3.  การตอบค าถามจากเรื่องที่
ฟัง/อ่าน 

สังเกตการตอบ
ค าถาม 

แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับดี 

4.  การสนทนาโต้ตอบ ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับดี 
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7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ

ประเมิน 
1.  การจัดบอร์ดความรู้เรื่องงาน    
     อดิเรกที่ชอบ 

ประเมินผลงาน
ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินการ

ท างานกลุ่ม 

ผ่านระดับดี 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง ค า  ประโยค  ข้อความ (5 ชั่วโมง) 

        8.2  ใช้ทักษะกระบวนการ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ      
ประโยคและข้อความสั้น ๆ (8 ชั่วโมง) 

 8.3 ใช้ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม ศึกษา รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก   (8 ชั่วโมง) 
8.4  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับบทสนทนาสื่อสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก                

ท าแบบทดสอบหลังเรียน  (6 ชั่วโมง) 
9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
 9.1  บัตรอักษร j, q, x, z   บัตรค าศัพท์ของเล่น ค ากริยา 
 9.2  เกมและเพลง 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด  รหัสวชิา  อ 11101 
  

 
 

ล าดับ 

 
 

หน่วย 

สาระที่ 1 สาระที่ 2 สาระที่ 
3 

สาระที่ 4 

ต 1.1 ต 1.2 ต 
1.3 

ต 2.1 ต2.2 ต 3.1 ต4.1 ต4.2 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 1 1 2 
1 Self  √  √ √   √ √ √   √  √  
2 My Family  √ √ √     √    √    
3 My School √ √ √   √   √  √  √ √ √  
4 Food and Drinks  √ √    √  √   √ √  √ √ 
5 Environment  √ √      √    √ √  √ 
6 Recreation √ √       √   √ √ √ √  
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 11101 
 

Unit 
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

1.  Self ต 1.1  ป.1/2  ป.
1/4 
ต 1.2  ป.1/1  ป.
1/4 
ต 1.3  ป.1/1   
ต 2.1  ป.1/1   
ต 2.2  ป.1/1   
ต 4.1  ป.1/1 

ออกเสียง อักษร
ค าศัพท์และประโยค
ต่าง ๆในบทเรียน 
 a, d, h, i 

Hello, Good morning, Good 
afternoon, Good evening, 
Goodbye, ears, eyes, nose, 
mouth, hand, one, two, 
three, four, five, six, 
seven ,eight, nine, ten 

What’s your name? 
My name’s_____. 
How are you? 
I’m fine, thank you. And you? 
I have  (number)  eyes. 
I am  (number)   years old. 
 

การทักทาย การ
แนะน าตนเอง และการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง                     
นับจ านวน 1 – 10 

2. My 
Family 
 

ต 1.1  ป.1/2  ป.
1/3      ป.
1/4 

ต 1.3  ป.1/1   
ต 2.2  ป.1/1   
 

ออกเสียง อักษร
ค าศัพท์และประโยค
ต่าง ๆในบทเรียน 
b, c, f, m, s 

father, mother, brother, sister, 
short, tall, fat, thin, doctor, 
teacher, student, doctor,  
nurse, farmer, police 
cat, dog, cow, pig, bee, duck, 
fish, bird 

Who is this? 
This is my father/mother.  
I have one sister/two brother. 
He/ She is my/ his/ her brother/ 
sister. 
He/ She is short/ tall/ fat/ thin. 
 

อธิบายรูปร่างของ
บุคคลในครอบครัว 
อาชีพ และสัตว์เลี้ยง  
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาทางภาษา  อ 11101 

 
 

Unit 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 

Pronunciation Vocabulary Structure Function 
3. My School ต 1.1  ป.1/1  ป.

1/2  
          ป.1/3 
ต 1.2  ป.1/2   
ต 1.3  ป.1/1   
ต 2.1  ป.1/2   
ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1  ป.1/1 
ต 4.1  ป.1/1 

ออกเสียง อักษร
ค าศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 
o, p, r, t, w 

pen, pencil, book, bag, 
ruler, table, chair 
in, on, under 
window, door, open, close 

Where is the …? 
The ….. is in/ on/ under the …… 
It’s in/ on/ under the …….. 
Open…., please.  Close.., please. 
Put the ... In/ on/ under 
the…,please 

การปฏิบัติตามค าสั่ง 
การอธิบายต าแหน่ง
ของสิ่งของ 
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Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

4. Food 
and Drinks 

ต 1.1  ป.1/2  ป.1/3  
ต 1.2  ป.1/3   
ต 1.3  ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/3  
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 
 
 

ออกเสียง อักษร
ค าศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 
e, g, l, n, y 

apple, banana, 
papaya, grape, lemon, 
orange, watermelon, 
pineapple, mango, 
coconut 
water, coffee, tea, 
juice 

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

การถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม 
การพูดแสดงความชอบไม่
ชอบ 
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Unit 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ Language Content 
Pronunciation Vocabulary Structure Function 

5.Environme
nt 

ต 1.1  ป.1/2  ป.
1/3 
ต 1.3  ป.1/1   
ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1  ป.1/1 
ต 4.2  ป.1/1 

ออกเสียง อักษร
ค าศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 
k, u, v 

Red, yellow, green, black, 
white, pink, blue, orange 
sun, moon, sky,  river 
car, bike, van 

What color is the …….? 
The  (noun) is (color). 
Is it a/the……..? 
Yes, it is. / No, it isn’t. 
What’s this? / What’s that? 
It’s a …………… 

การถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสีและ
ธรรมชาติใกล้ตัว 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

6. Recreation ต 1.1  ป.1/1  ป.
1/2 
ต 1.3  ป.1/1   
ต 2.1  ป.1/3   
ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1  ป.1/1 
ต 4.1  ป.1/1 

ออกเสียง อักษร
ค าศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆใน
บทเรียน 
j, q, x, z 

run, jump, swim, hop 
doll, yoyo, ball, robot 
 

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

การถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับของเล่นใกล้
ตัว 
ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ความสามารถท าได้
หรือท าไม่ได้ 
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คณะผู้จัดทํา 

 
คณะที่ปรึกษา 
 1.  นายอนันต์  กัลปะ                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 2.  นายสุรินทร์  บัวงาม                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 3.  นายทองใบ  ทองนาค                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 4.  นายปรีชา  บุปผาชาติ                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 5.  นายสมควร  คีรีนิล หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                          

การจัดการศึกษา สพป.ปข. 2 
 6.  นายอวยพร  รัตนไพฑูรย์                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
 7.  นายสมโภชน์  หมื่นประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ 
 8.  นายปฐม  หิรัญ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 
 9.  นายประนอม  เชื้อชาติ                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
 10. นางจิรพันธ์  สายสร้อย                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ 
 11. นางจิตรา  ดิษฐเณร ครูวิชาการโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 
 12. นายมานัต  เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปข. 2 
 
คณะผู้จัดทํา 
 
 1.  นางสาวจิราภรณ์  จันทรักษา  ครูโรงเรียนบ้านต าหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 
 2.  นางธัญกร  จังพานิช                   ครูโรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ 
 3.  นางละเมียด  กันน้อย                  ครูโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 
  4.  นางทองศิริ  ตันเจริญ                  ครูโรงเรียนบ้านวังก์พง 
 5.  นางโสภิณ  วงษ์วรุณ                  ครูโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุญยรักษ์อุทิศ) 
   6.  นางสาวศิริกุล  จิตพลีชีพ            ครูโรงเรียนบ้านส าโหรง 
   7.  นางละม้าย  วงศ์แข                     ครูโรงเรียนบ้านลาดวิถี 
  8.  นางสาวสุรัตถา   การัณย์สวัสดิ์   ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง 
 9.  นางจันทร์เพ็ญ  จ าปาทอง           ครูโรงเรียนบ้านทับใต้ 
 10. นางวิยดา  เทศกลั่น                     ครูโรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ 
 11. นางจิตติมา  ร่วมชาติ                  ครูโรงเรียนบ้านเขาแดง 
 12. นางสาวสุธาสินี  ตาเปีย              ครูโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 
      13. นายภาณุวัชร์  การัณย์สวัสดิ์       ครูโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 
 
 


