
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  Choice : Asean 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    รหัสวิชา อ23102   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เวลาเรียน 12 ชั่วโมง  ภาคเรียนที่  2 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 
อย่างมีเหตุผล 

 ตัวชี้วัด 3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ 
   ประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ  
  คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 
   อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ 
   ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 2.1      เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง 
       เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด  1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม 

   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
       ตัวชี้วัด 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ 

    และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

2. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ภาษา วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่การประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป  
 



3. สาระการเรียนรู้  

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
-  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ 
-  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
- ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
- การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา  
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 - 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร  
 4.2 ความสามารถในการคิด 
 -  การคิดวิเคราะห์ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5.1 ใฝ่เรียนรู้   
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1 การจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับประเทศอาเซียน 

6.2 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

6.3 การท าแบบบันทึกสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

 

 



7. การวัดและการประเมินผล 

7.1 ประเมินผลการจัดป้ายนิเทศ 
7.2 ประเมินผลการพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
7.3 การท าแบบบันทึกสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

 
แบบประเมินการเขียน 

 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
5 สามารถเขียนได้ มีความสามารถใน มีข้อผิดพลาดในการ สามารถเขียน ใช้ความพยายามมากเป็น



ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

คะแนน อย่างถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

การใช้ค าศัพท์ใน
การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้
ส านวนในการ

เขียนด้วย 

ใช้ไวยากรณ์เพียง
เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมี

บางช่วงบางตอนท่ี
ขาดความ

สละสลวยของ
ภาษา 

พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน
เขียนโดยการเสริมเพิ่มเติม

รายละเอียดในเนื้อหา 

6 
คะแนน 

สามารถเขียนและ
ใช้ข้อความได้

เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
เขียนได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนและใช้

ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับเจ้าของ

ภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนอย่าง
ต่อเนื่องและ

สามารถเลือกใช้
ค าหรือภาษาได้
อย่างสละสลวย
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการเขียน
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการสืบค้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะเขียน และท าให้
ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียน
อย่างแจ่มแจ้ง มีการแสดงให้
เห็นถึงการใช้ค าศัพท์ ส านวน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยค
ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
แบบประเมินการพูดและการอ่าน 

  

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถออก
เสียงได้เลย 

ไม่สามารถสนทนา
โต้ตอบได้แม้แต่จะ
นึกคิดหาค าศัพท์

ง่ายๆ มาใช้ 
 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องเลย 

ไม่สามารถพูดได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการสื่อสาร
น้อยและไม่สนใจว่าผู้ฟังจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดหรือไม ่



ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

2 
คะแนน 

ออกเสียงได้แต่ก็
ยากแก่การท า
ความเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนา

ง่ายๆ 

มีการหยุดเว้นช่วง 
ในการพูดบ่อย

มาก 

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้างแต่ไม่พยายามมากนักใน

การที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ
สนทนาด้วย 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้
ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด



ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

รวมทั้งใช้น้ าเสียงในการพูด ได้
อย่างเหมาะสมถูกต้องตาม

กาลเทศะ 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้   

8.1 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
-  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ 
-  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
- ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
- การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา  
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
8.2 กิจกรรมรวบยอด 

-  การจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับประเทศอาเซียน  

- การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน  

- การท าแบบบันทึกสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน  

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 อินเทอร์เน็ต 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1,2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Same but different               หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Profiles                 เวลา  3 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 

อย่างมีเหตุผล 
 ตัวชี้วัด 3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ 
   ประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ  
  คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 
   อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ 
   ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 2.1      เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง 
       เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด  1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม 

   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
       ตัวชี้วัด 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ 

    และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
 
 

 



 

2. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ภาษา วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่การประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป  
 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้เกี่ยวกับการตีความ/ถ่ายโอนข้อมูล การใช้ภาษาในการสื่อสาร ภาษาท่ีแสดงความต้องการ เสนอ

และให้ความช่วยเหลือ และหลักการสืบค้น/การค้นคว้าหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 

ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ ของประเทศอาเซียน 
3.3 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ของแต่ละประเทศในอาเซียน 
3.4 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
3.5 ใฝ่เรียนรู้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
-  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ 
-  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
- ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
- การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา  
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 



 

4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

1. นักเรียนดู PowerPoint ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง 

ภาษา วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

2. ร่วมกันอภิปรายถึงข้อมูลที่ได้รับชม 

 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. นักเรียนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

กลุ่มละ 1 หัวข้อ 

- ตราสัญลักษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจุดเด่นของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 

- ผู้น าประเทศ 

- การแลกเปลี่ยนเงินตรา 

- อาหารประจ าชาติ 

- สถานที่ท่องเที่ยว 

- การแต่งกาย 

2. แต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้มาจัดป้ายนิเทศ และเตรียมตัวน าเสนอ 



 

3. น าเสนองานของแต่ละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม หลังจากท่ีมีการน าเสนองานของแต่ละกลุ่มเสร็จสิ้นจะมี

การสรุปเนื้อหา และให้นักเรียนบันทึกไว้ในสมุด 

4. หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนองานของทุกกลุ่ม ให้นักเรียนท าแบบบันทึกสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศ

อาเซียนทั้งหมด 

 

กิจกรรมรวบยอด 

1. การจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับประเทศอาเซียน 

2. การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

3. การท าแบบบันทึกสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินผลการจัดป้ายนิเทศ 
8.2 ประเมินผลการพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
8.3 การท าแบบบันทึกสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

 

แบบประเมินการเขียน 
 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5 
คะแนน 

สามารถเขียนได้
อย่างถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้
ส านวนในการ

เขียนด้วย 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์เพียง

เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมี

บางช่วงบางตอนท่ี
ขาดความ

สละสลวยของ
ภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน
เขียนโดยการเสริมเพิ่มเติม

รายละเอียดในเนื้อหา 

6 
คะแนน 

สามารถเขียนและ
ใช้ข้อความได้

เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
เขียนได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนและใช้

ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับเจ้าของ

ภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนอย่าง
ต่อเนื่องและ

สามารถเลือกใช้
ค าหรือภาษาได้
อย่างสละสลวย
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการเขียน
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการสืบค้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะเขียน และท าให้
ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียน
อย่างแจ่มแจ้ง มีการแสดงให้
เห็นถึงการใช้ค าศัพท์ ส านวน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยค
ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 



 

แบบประเมินการพูดและการอ่าน 
  

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถออก
เสียงได้เลย 

ไม่สามารถสนทนา
โต้ตอบได้แม้แต่จะ
นึกคิดหาค าศัพท์

ง่ายๆ มาใช้ 
 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องเลย 

ไม่สามารถพูดได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการสื่อสาร
น้อยและไม่สนใจว่าผู้ฟังจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดหรือไม ่

2 
คะแนน 

ออกเสียงได้แต่ก็
ยากแก่การท า
ความเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนา

ง่ายๆ 

มีการหยุดเว้นช่วง 
ในการพูดบ่อย

มาก 

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้างแต่ไม่พยายามมากนักใน

การที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

สนทนาด้วย ประโยคเปลี่ยนไป ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด

รวมทั้งใช้น้ าเสียงในการพูด ได้
อย่างเหมาะสมถูกต้องตาม

กาลเทศะ 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

914 อินเทอร์เน็ต 
 

 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


