
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
แผนการจดัการเรียนรู้   

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่     เร่ือง   Nouns                เวลา    6  ช่ัวโมง         
วนัเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้     1 ตุลาคม  
 วนัจดัการเรียนรู้    16 ต.ค. 2561 – 9 พ.ย. 2561 
อาจารย์ผู้สอน   นางทิพวรรณ   พฒัน์ชนะ  
================================================= 

ความคดิรวบยอด 

  ค  านามในภาษาองักฤษ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี 

 สามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม  

 การแยกชนิดและสถานะของค านาม 

เน้ือหาการเรียนรู้   
 Nouns : Countable Nouns and Uncountable nouns. 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูถามเก่ียวกบัค านามในภาษาไทยหมายถึงอะไร  ในภาษาองักฤษกห็มายถึงเช่นกนัคือค าท่ีใชเ้รียก คน สตัว ์
ส่ิงของ  จากนั้นครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งค านามในภาษาองักฤษมาคนละ 1 ค า 
ขั้นกจิกรรมการสอน 

 ครูทบทวนเก่ียวกบัค านามในภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น Countable Nouns คือ
ค านามท่ีเราสามารถนบัได ้และ ใส่จ านวนนบัได ้ท าเป็นพหูพจน์ได ้แต่ Uncountable nouns คือค านามท่ีนบั
ไม่ได ้ใส่จ านวนนบัไม่ได ้ท าเป็นพหูพจน์ไม่ได ้มกัเป็นของเหลว ของท่ีเลก็มาก เป็นผง เป็นช้ินเลก็ จนไม่สามารถนบั
ได ้เป็นนามธรรม เป็นอากาศจากนั้นครูแบ่งกระดานออกเป็น 2 ฝ่ัง ฝ่ังหน่ึงเป็นนามนบัได ้อีกฝ่ังเป็นค านามท่ีนบั
ไม่ได ้ครูใหน้กัเรียน ออกมาเขียนค านามท่ีนกัเรียนคิดไดแ้ละนกัเรียนคิดวา่น่าจะเป็นนามนบัไดห้รือไม่ได ้ โดยใส่ใน
ช่องท่ีครูก าหนดไว ้จากนั้นครูสรุปค านามท่ีนกัเรียนเขียนบนกระดานแต่ละตวัวา่ส่ิงท่ีนกัเรียนคิดถูกหรือผิด  ครู
อธิบายถึงความแตกต่างของค านามนบัไดว้า่ สามารถใส่จ านวนนบั ใส่  a , an ได ้ใส่  s หรือ es  ในกรณีท่ี
มากกวา่ 1 (พหูพจน์) แต่ค านามท่ีนบัไม่ไดไ้ม่สามารถใส่ a หรือ an  หรือใส่ s  หรือ es ในกรณีท่ีมีมากกวา่ 1 ได ้

จากนั้นครูใหน้กัเรียนท าใบงาน ใบความรู้ท่ีครูเตรียมมาใหน้กัเรียนท าเขียนวา่ค านามท่ีก าหนดใหเ้ป็นนามนบั
ไดห้รือนบัไม่ได ้ และใส่ a  หรือ an  ในกรณีท่ีเป็นนามนบัไดเ้อกพจน์ ใส่ x หนา้ค านามท่ีเป็นนามนบัไม่ได ้ 



ครูเรียกตรวจทีละคนเพื่ออธิบายใหน้กัเรียนฟังทีละคนและเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนแต่ละคน 
  ขั้นสรุป 

   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปโครงสร้างประโยคท่ีเรียนมาขา้งตน้ 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1.   ใบงานใบความรู้ 
การวดัและประเมนิผล 

1. สงัเกตและตรวจสอบความถูกตอ้งในการอ่านออกเสียง สะกดค าและบอกความหมายของค าศพัท ์

2. สงัเกตและตรวจสอบความถูกตอ้งในการถาม - ตอบประโยค  
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการเขียนบรรยาย 
4. สงัเกตความร่วมมือในการท ากิจกรรม        

 
 

สรุปผลการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

ปัญหาจากการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

สาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหา 
................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

     ลงช่ือ ..................................................ผู้สอน 
                        (นางทพิวรรณ   พฒัน์ชนะ) 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
แผนการจดัการเรียนรู้   

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่      เร่ือง  Quantities of Nouns       เวลา  6    ช่ัวโมง         
วนัเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้     1 ต.ค. 2561 
 วนัจดัการเรียนรู้    16 ต.ค. 2561 – 9 พ.ย. 2561 
อาจารย์ผู้สอน   นางทิพวรรณ   พฒัน์ชนะ  
================================================ 

ความคดิรวบยอด 

  การบอกปริมาณของค านาม 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี 

 ใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบัส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั 

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม  

 การบอกปริมาณของอาหาร และ เคร่ืองด่ืม 

เน้ือหาการเรียนรู้   
 Countable nouns / Uncountable Nouns  
             There is a /an + Countable noun. 
 There is some + Uncountable noun 
 There are some + Plural ( Countable noun.) 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูทบทวนค านามในภาษาองักฤษให้นกัเรียนฟังและถามค าถามให้นกัเรียนตอบค าถามจากเน้ือหาท่ีนกัเรียน
เรียนไปเม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมา  
   ขั้นกจิกรรมการสอน 

ครูใหน้กัเรียนเปิดแบบฝึกหดัท่ีครูเตรียมมาให ้บอกจ านวนของอาหารท่ีมีอยูใ่นตะกร้าแต่ละสีวา่มีอะไรบา้ง 
โดยใช ้There is some ........ และThere are some........ ครูบอกจ านวนอาหารท่ีมีในตะกร้าแต่ละสีใหน้กัเรียน
ฟังจนครบจากนั้นครุเปิด youtube ใหน้กัเรียนดูเร่ืองการใช ้there is , there are  

 จากนั้นครูใหน้กัเรียนเขียนประโยค ถาม – ตอบ ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั  ดว้ย 
 
 
 



 ขั้นสรุป 

   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปโครงสร้างประโยคท่ีเรียนมาขา้งตน้ 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบงาน 

2. youtube 

 
การวดัและประเมนิผล 

1. สงัเกตและตรวจสอบความถูกตอ้งในการอ่านออกเสียง สะกดค าและบอกความหมายของค าศพัท ์

2. สงัเกตและตรวจสอบความถูกตอ้งในการถาม - ตอบประโยค  
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการเขียนบรรยาย 
4. สงัเกตความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 
 

สรุปผลการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

ปัญหาจากการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

สาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหา 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

แนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

     ลงช่ือ ..................................................ผู้สอน 
                        (นางทพิวรรณ   พฒัน์ชนะ) 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนประถมสาธิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
แผนการจดัการเรียนรู้   

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่      เร่ือง  Asking about quantities            เวลา  6  ช่ัวโมง         
วนัเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้     1 ต.ค. 2561 
 วนัจดัการเรียนรู้   16 ต.ค. 2561 – 9 พ.ย. 2561 

อาจารย์ผู้สอน   นางทิพวรรณ   พฒัน์ชนะ  
=============================================== 

ความคดิรวบยอด 

   การถามจ านวน และปริมาณ ของค านามท่ีนบัไดแ้ละนบัไม่ได ้
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี 

 สามารถน าไปใชก้บักลุ่มสาระอ่ืนๆได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม  

 ใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนั 

เน้ือหาการเรียนรู้   
- How much  + Uncountable noun is there? 

- How many + Countable noun are there? 

- There is a little………… 

- There are a few………. 

- There are a lot of…………. 

- There is a lot of…………… 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูถามทบทวนนกัเรียนเก่ียวกบัค านามท่ีนบัไดก้บัค านามท่ีนบัไม่ได ้จากนั้นครูใหน้กัเรียนดู ในใบงานท่ีครู
เตรียมมา  
     ขั้นกจิกรรมการสอน 

  ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นค าท่ีบอกเก่ียวกบัปริมาณของอาหาร  
 ครูให้นักเรียนถาม – ตอบ เก่ียวกับปริมาณของอาหาร จากนั้นครูเปิดpowrpoint  เร่ืองน้ีให้นักเรียนดุ 
จากนั้นครูถามนักเรียนว่านักเรียนพอจะสรุปให้ครูฟังไดห้รือไม่ว่าท าไมบางขอ้ ใชค้  าถามท่ีแตกต่างกนัและบางขอ้
ตอบต่างกันครูให้นักเรียนท่ีอาสาสมัครออกมาสรุปให้เพื่อนฟังก่อนสัก 4-5 คน จากนั้ นครูจึงสรุปออกมาเป็น
โครงสร้างประโยคค าถามและประโยคค าตอบในการถามปริมาณใหน้กัเรียนทั้งหอ้ง 



 ครูให้นักเรียนเขียนประโยคค าถาม และ ค าตอบดูเพื่อทดสอบความเข้าใจ รวมทั้ งให้นักเรียน Make 

sentences จากรูปภาพ พร้อมวาดรูปและระบายสีประกอบ  
ขั้นสรุป 

   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปโครงสร้างประโยคท่ีเรียนมาขา้งตน้ 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบงาน 

2. powerpoint  

การวดัและประเมนิผล 

1. สงัเกตและตรวจสอบความถูกตอ้งในการอ่านออกเสียง สะกดค าและบอกความหมายของค าศพัท ์

2. สงัเกตและตรวจสอบความถูกตอ้งในการถาม - ตอบประโยค  
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการเขียนบรรยาย 
4. สงัเกตความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 
                      
สรุปผลการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

ปัญหาจากการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

สาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหา 
................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

  
 
 
 

    ลงช่ือ ..................................................ผู้สอน 
                        (นางทพิวรรณ   พฒัน์ชนะ) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


