
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบบูรณาการ    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4        หน่วยท่ี 4      เร่ือง   My School 

 

 

 

 

 

 

หน่วย 
ท่ี 

 
 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

 
 

มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั 

 
 

สาระแกนกลาง 
สาระ
ทอ้งถ่ิน 

เวลา
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 

4 My school ต 1.1 ป.4/1 
ต1.2  ป.4/2 
ต 1.3  ป.4/2 
ต 4.1  ป.4/1 

-ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาภาพ  
หรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค าสั่ง  
Look at the…/here/over /there./ Say it  
again./ Read and draw./a/an…in/on/under  
a/an…/ Don’t go over there.  etc.  ค  า
ขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take 
a queue, please./ Can you help me, 
please?   etc. ค าแนะน า เช่น You 
should read everyday./Think before 
you speak./ ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม  
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish./       
ค  าบอกล าดบั  
-ค าสั่ง  ค  าขอร้อง  และค าขออนุญาตท่ี
ใชใ้นหอ้งเรียน 
-ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์ของ
ส่ิงต่างๆ  ใกลต้วั เช่น การระบุ/เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของภาพกบัค า หรือ
กลุ่มค า โดยใชภ้าพ  แผนภูมิ  แผนภาพ   
แผนผงั 
-ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
-การใชภ้าษาในการฟังและพูด/อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
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แผนจัดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วชิาภาษาองักฤษ  รหัส อ 14101               ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
เร่ือง   My school 

หน่วยการเรียนที ่ 4  My  school      เวลา  10   ช่ัวโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน  อ. 1.1   เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ  

                         คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
ตวัช้ีวดั   อ1.1 ป.4/1 ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องและการแนะน า( instructions ) ง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน  อ. 1.2   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
                           และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ตวัช้ีวดั  อ 1.2 ป.4/2  ใชค้  าสั่งค  าขอร้องและค าขออนุญาตง่าย ๆ 
มาตรฐาน  อ. 1.3   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
                          และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตวัช้ีวดั  ป.4/2  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ใกลต้วัตามท่ีฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน อ. 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตวัช้ีวดั  อ 4.1 ป. 4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตวัช้ีวดั ป 4/1   รวบรวมและจ าแนกขอ้มูล 
ตวัช้ีวดั ป 4/2  อ่านขอ้มูล จากแผนภูมิ-รูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง    
ตวัช้ีวดั ป 4/ 3  เขียนแผนภูมิ-รูปภาพ   และแผนภูมิแท่ง   

2. สาระส าคัญ   การพูดสนทนา ถาม ตอบเก่ียวตนเอง เพื่อน ในสถานศึกษา เป็นการพฒันาทกัษะการ
พูดขอใหข้อ้มูลตามหนา้ท่ีของภาษา และใชภ้าษาใหเ้หมาะสมตามมารยาททางสังคม 

3. สาระการเรียนรู้ 
Vocabulary  :Rooms : classroom, teacher room, meeting room, canteen, sound lab, library, toilet, 
etc  
Subjects:Thai,English,Math,Art,Science,Music, etc 
Activities:, play football,play game,study thai,  etc  
Things: bin,broom, dish, map, picture, homework, school bag,paper,clock, ckalk, 
window,blackbroad,basket,floor,radio,fan,light,scissors, etc 
Open  the  door / close  the  window / clean  the  blackboard / put paper in  the bin.etc 
Preposition : in,on.,under, in front of, next to, near, between etc. 



Structure             Preposition 
There is / There are 
 A : Where's the sound lab ? 
  B : It's next to the teacher room 
Function             : Talking about things in  school. 

                                           : Talking about time ,Talking about school  subjects 
4. ทกัษะการคิด 

- ทกัษะการคิดท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
- ทกัษะการน าความรู้ไปใช้ 
- ทกัษะการเช่ือมโยง 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 -มีวนิยั 
 -มีความซ่ือสัตย ์

-ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-มีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

7. ช้ินงาน / ภาระงาน 
1. การสนทนาตามหวัขอ้ท่ีก าหนด    
2.การอ่านเร่ืองครอบครัว     
3.การเขียนบรรยาย                 
4.พฤติกรรมกลุ่ม       

8. การวดัและประเมินผล 
เกณฑ์การวดัผล 
 เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบประเมินการสนทนา   10 คะแนน 
2.แบบประเมินการอ่าน    10 คะแนน 
3.แบบประเมินการเขียน                10 คะแนน 
4.แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม      10  คะแนน 



 
เกณฑ์การวดัและการประเมินผล 
1.ความสามารถในการสนทนา 10 คะแนน 

ขอ้ ระดบัคุณภาพ คะแนน 
1 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งตรงประเด็น ตามหลกัไวยากรณ์  ออกเสียงชดัเจน 10 
2 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งตรงประเด็น ตามหลกัไวยากรณ์บางส่วน  ออกเสียง

ชดัเจน 
8 

3 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งตรงประเด็น  ออกเสียงชดัเจนบางส่วน 6 
4 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งบา้ง   ออกเสียงชดัเจนบางส่วน 4 
5 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งบา้ง   ออกเสียงไม่ค่อยชดั 3 

 
2.ความสามารถในการอ่าน 10 คะแนน 

ขอ้ ระดบัคุณภาพ คะแนน 
1 นกัเรียนอ่านเร่ืองถูกตอ้ง   ออกเสียงชดัเจน  10 
2 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงชดัเจน ผิด 1-2  ค า 8 
3 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงชดัเจน ผิด 3-4  ค า 6 
4 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงชดัเจนบางส่วน  ผดิ 5-6  ค า 4 
5 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงไม่ค่อยชดั  ผิด 7-8  ค า 3 

 
3.ความสามารถในการเขียน 10 คะแนน 

ขอ้ ระดบัคุณภาพ คะแนน 
1 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์  ชดัเจน เป็น

ขั้นตอน ตรงประเด็น    
10 

2 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์  ชดัเจน เป็น
ขั้นตอน   

8 

3 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์  ชดัเจน    6 
4 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์      4 
5 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียนไดไ้ม่ค่อยตรงประเด็น 3 

 
 
 



4.ความสังเกตพฤติกรรมกลุ่มดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 -ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-มีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะใหค้วามสนใจในการปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนด 

                ใหค้ะแนนเป็น 3  ระดบั  คือ 
                3 = ดีมาก  2 = ดี  1 = พอใช ้
เกณฑ์การผ่าน 
1 เกณฑก์ารผา่นรายบุคคล 
 -ดา้นความรู้  สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ร้อยละ 60 
 -ดา้นทกัษะ / กระบวนการ สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ร้อยละ 70   

-ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ระดบั1 
2 เกณฑก์ารผา่นรายกลุ่ม 
 -ประเมินผลงานโดยนกัเรียน  เพื่อน ผูป้กครอง ครูผูส้อน 
 -จดัระดบัคุณภาพของผลงานเป็น 5 ระดบั   ดีมาก   ดี  ปานกลาง   พอใช ้ ปรับปรุง 
 -ส่ิงท่ีประเมิน  คือ ผลงาน  กระบวนการ  การน าเสนอ 
 -การผา่นการประเมินรายกลุ่ม  ตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพไม่ต ่ากวา่  ระดบัพอใช ้
 
9. กจิกรรมการเรียนรู้ 

ภาระงานที ่1                     สนทนาเกีย่วกบัส่ิงต่างๆ เกีย่วกบัโรงเรียน            จ านวน  3    ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงที ่1 

1.ครูสนทนาเก่ียวกบัโรงเรียนของตน  เช่น ช่ือหอ้งเรียน ต่าง ๆ วชิาท่ีเรียน  เวลาท่ีเรียน ฯลฯ โดยใช ้
   ตารางรียน 
2.ครูสอนค าศพัทใ์หม่ ไดแ้ก่ classroom, teacher room, meeting room, canteen, sound lab, library, 
   toilet, Thai, English ,Math, Art, Science, Music , Things, etc โดยใชบ้ตัรภาพ 
3. นกัเรียนและครูเดินชมห้องต่างๆในโรงเรียน และบอกค าศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษ 

              
ช่ัวโมงที ่2 

1.นกัเรียนเล่นเกม Flying Swot เพื่อทบทวนความหมายของค าศพัท ์
2.นกัเรียนจบัคู่บตัรภาพและบตัรค าศพัท ์
3. นกัเรียนบอกความหมายค าศพัทท่ี์ก าหนดให ้

 
 



ช่ัวโมงที ่3 
1.นกัเรียนช่วยกนับอกวชิาท่ีตวัเองช่ืนชอบแลว้จบัคู่กนัสนทนา  
A: What subjects  do  you like ? 
B:  I like…………………….. 
2.นกัเรียท ากิจกรรม Survey โดยถามเพื่อน 5 คน ถึงวชิาท่ีชอบตามประโยคตวัอยา่งแลว้น าเสนอ 
   หนา้ชั้นเรียน ดว้ยตวัอยา่งประโยค  Ann likes math.      Jim likes P.E. เป็นตน้ 

 
ช่ัวโมงที ่4 

1. นกัเรียนส ารวจวชิาท่ีเพื่อนๆในหอ้งชอบ 
2. นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าเขียนเป็นแผนภูมิแท่งพร้อมบรรยายและตกแต่ง 
3. นักเรียนน าเสนอขอ้มูลท่ีได้ เช่น There are 22 students in Prathom 4/1. 5 students like English, 4 

students like Thai,………… . เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการสนทนา     ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4/2 
 

 

เลขที่ ช่ือสกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

10 8 6 4 3 
1 เด็กชายณฐัวุฒิ             เอียดจุย้       
2 เด็กชายอนุสรณ์          ไพริน       
3 เด็กหญิงเบญจวรรณ    กง้จ้ี       
4 เด็กชายชยัวฒัน์          ปราบโรค       
5 เด็กชายวรเมธ             มหาสุข       
6 เด็กชายยทุธนา           แกลว้ศึก       
7 เด็กชายณฐัวุฒิ            เยาด า       
8 เด็กชายนฤชิต             เพช็รบุญ       
9 เด็กชายกิตติธชั           ทองเพิ่ม       
10 เด็กชายดนุสรณ์          เรืองรม       
11 เด็กชายพงศศิ์ริ            รอดแกว้       
12 เด็กชายจกัรพนัธ์          ดว้งมี       
13 เด็กชายจิรเดช              แซ่ตนั       
14 เด็กชายธนนัธร            กง้จ้ี       
15 เด็กหญิงญาณเทพ       เชยช่ืนจิตร       
16 เด็กหญิงวภิาวดี           หยจีูน       
17 เด็กหญิงทิฆทัภรณ์      ป้ันทอง       
18 เด็กหญิงสุชญัญา         สีสด       
19 เด็กหญิงกนกวรรณ     ชูสงค์       
20 เด็กหญิงปาริชาติ         อดัซ้ิน       
21 เด็กชายธราธิป             มหารส       
22 เด็กชายมนตรี           เพิ่มสุวรรณ       
23 เด็กชายศุภรัฐ              ขวญัเมือง       
24 เด็กชายกุลโรจน์         ราชดี       
25 เด็กหญิงทิพยอ์ปัสร     ชอบชูผล       



ภาระงานที ่2                    อ่านเกีย่วกบัส่ิงต่างๆ เกี่ยวกบัโรงเรียน            จ านวน   3  ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงที ่1 

1.ครูน าเสนอเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนในแต่ละระดบัชั้น 
2. นกัเรียนสรุปใจความส าคญั เช่น There are  ……………… students in Prathom 1. 
ช่ัวโมงที ่2 
1.นกัเรียนเขียนจ านวนนกัเรียนหญิงและชาย ในแต่ละระดบัชั้น ตามประโยคตวัอยา่ง There are  
……………… boys and  ………… girls in Prathom 1. 
2.นกัเรียนอ่านขอ้มูลพร้อมกนั  
3. นกัเรียนจบัคู่และฝึกการอ่านออกเสียง โดยมีครูห ้ าแนะน าและช่วยเหลือ 
ช่ัวโมงที ่3 

1. นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
2. นกัเรียนอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการอ่าน     ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4/1 
 

เลขที่ ช่ือสกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

10 8 6 4 3 
1 เด็กชายกิตติพงศ ์      กล่ินเพชร       
2 เด็กชายสิรวชิญ ์       คงแกว้       
3 เด็กชายศิวกร            เพชรแกว้       
4 เด็กชายบูชา               กง้จ้ี       
5 เด็กชายธีรภทัร           คงฉาง       
6 เด็กชายสรวชิญ ์        คงจนัทร์       
7 เด็กชายพีรพฒัน์         เพชรขาว       
8 เด็กชายนิรวทิธ์           ค  าปลอ้ง       
9 เด็กชายธวชัชยั            เยาวด์ า       
10 เด็กชายฐิติพงศ ์           สุขคง       
11 เด็กชายตะวนัชยั          คงทอง       
12 เด็กหญิงณฐัฐินนัท ์      ตุลยสุข       
13 เด็กหญิงภคันนัท ์         เพชรขาว       
14 เด็กหญิงรัตนาพร         จ  านงค ์       
15 เด็กหญิงศุภกานต ์        ชูสิงห์       
16 เด็กหญิงผกากรอง        สีคง       
17 เด็กหญิงชุติกาญจน์      อ่อนช่วย       
18 เด็กหญิงเนติมา            เรืองเดช       
19 เด็กหญิงนลินนิภา        ขิดข า       
20 เด็กหญิงวณิสรา       บุญยะวนัตงั       
21 เด็กหญิงณฐัธิดา          หยทูอง       
22 เด็กหญิงสุภสัสรา     ทองค าแทน       
23 เด็กหญิงอุษมล            จนัทร์ใจ       
24 เด็กชายธีรวฒัน์          เชยช่ืนจิตร       

 
 



ภาระงานที ่3                     เขียนข้อมูลเกี่ยวกบัส่ิงต่างๆ เกี่ยวกบัโรงเรียน            จ านวน   2   ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงที ่1 
1.ครูน านกัเรียนสนทนาเก่ียวกบัวชิาท่ีเรียนในแต่ละวนั 
2. นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีอ่านมาเขียนเป็นตารางเรียน 
ช่ัวโมงที ่2 
1.นกัเรียนเขียนบรรยายตารางเรียน เช่น I study math, Thai, are, music, computer and social studies on 
Monday. 
2.นกัเรียนส่งงานเขียนของตนเองเพื่อใหคุ้ณครูไดต้รวจสอบและแกใ้ขขอ้ผิดพลาด 
3. ครูใหผ้ลสะทอ้นกลบัแก่นกัเรียนแต่ละคนเพื่อพมันาการเขียนในคร้ังต่อไป 
 
10. ส่ือ 
 1. ภาพท่ีเก่ียวกบัวชิา 
 2. ภาพท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการเขียน     ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4/1 
 

เลขที่ ช่ือสกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

10 8 6 4 3 
1 เด็กชายกิตติพงศ ์      กล่ินเพชร       
2 เด็กชายสิรวชิญ ์       คงแกว้       
3 เด็กชายศิวกร            เพชรแกว้       
4 เด็กชายบูชา               กง้จ้ี       
5 เด็กชายธีรภทัร           คงฉาง       
6 เด็กชายสรวชิญ ์        คงจนัทร์       
7 เด็กชายพีรพฒัน์         เพชรขาว       
8 เด็กชายนิรวทิธ์           ค  าปลอ้ง       
9 เด็กชายธวชัชยั            เยาวด์ า       
10 เด็กชายฐิติพงศ ์           สุขคง       
11 เด็กชายตะวนัชยั          คงทอง       
12 เด็กหญิงณฐัฐินนัท ์      ตุลยสุข       
13 เด็กหญิงภคันนัท ์         เพชรขาว       
14 เด็กหญิงรัตนาพร         จ  านงค ์       
15 เด็กหญิงศุภกานต ์        ชูสิงห์       
16 เด็กหญิงผกากรอง        สีคง       
17 เด็กหญิงชุติกาญจน์      อ่อนช่วย       
18 เด็กหญิงเนติมา            เรืองเดช       
19 เด็กหญิงนลินนิภา        ขิดข า       
20 เด็กหญิงวณิสรา       บุญยะวนัตงั       
21 เด็กหญิงณฐัธิดา          หยทูอง       
22 เด็กหญิงสุภสัสรา     ทองค าแทน       
23 เด็กหญิงอุษมล            จนัทร์ใจ       
24 เด็กชายธีรวฒัน์          เชยช่ืนจิตร       

 


