
 
   
      

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1       เรื่อง myself 
วิชา อ.13101.1  ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563 เวลา 3 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง 
                            เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวชี้วัด 
 - พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถพูดสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นได้ 
 2. นักเรียนพูดและแสดงท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
สาระส าคัญ 
 1. การสนทนาทักทาย 
 2. การแนะน าชื่อตัวเองให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน 
 3. Countries / season / home  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. Where are you from ? I’m from + country. 
 2. Where are they from ? They are from + country. 
 3. Where is he/ she from ? He / She from + country. 
 4. Is it a boy / a girl ? yes, it is / No, it isn’t. 
 5. How old is she / he ? He / She is ____. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1.  สนทนาทักทายกับนักเรียน 
    T    : Hello/  Hi/ Good morning/ Good afternoon 
    S    : Hello/  Hi/ Good morning/ Good afternoon 
  1.2 ครูพูดคุยกับนักเรียนเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของไทยกับเจ้าของประเทศให้นักเรียนได้เข้าใจความ
แตกต่าง  
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 ครูเปิด youtube family and friend 3 unit 1 ให้นักเรียน ฟัง และอ่านตาม class book page 8 
หลังจากนั้นครูให้นักเรียนอ่านเองพร้อมๆกัน 
  2.2 ครูเปิดบทสนทนาในเนื้อเรื่องเป็นการ์ตูนเพื่อเพ่ิมความสนใจในบทเรียน 1 รอบ หลังจากนั้นเปิดอีก 1 รอบ
และหยุดทีละประโยคให้นักเรียนทั้งห้องได้พูดตามเนื้อเรื่อง  
  2.3 ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยให้นักเรียนแสดงเป็นตัวละครในเนื้อเรื่องเวียนกันไปจนครบทุกคน
เพ่ือสังเกตการอ่านของนักเรียน พร้อมบันทึกการอ่านของนักเรียนไปด้วย 
 
  



3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 ครูถามนักเรียนว่าเข้าใจบทมนทนามี้มากน้อยแค่ไหนใครที่สามารถมาเล่าเรื่องให้เพ่ือนฟังได้โดยถามความ
สมัครใจว่าใครอยากเล่าถ้ามีอาสาสมัครครูจะให้เล่าต่อๆกันจนจบเรื่อง 
  3.2 ครูสรุปให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนดู read and tick ให้เห็นการใช้ He , she , they , we  
  3.3 ครูให้นักเรียนท า workbook page 8-10  
สื่อการเรียนรู้ 
  1. สื่อคอมพิวเตอร์ 
   
แหล่งการเรียนรู้ 
  1. Family and friend 3 class book and workbook 
  2. บทเรียนใน you tube 
   
การวัดการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
1. การสนทนาทักทาย 
2. การแนะน าชื่อตัวเองให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน 
3. Countries / season / 
home 

family and friends class 
book และ workbook 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 

ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และน าไปใช้ได้อย่าง 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

family and friends class 
book และ workbook 

-   

ทักษะ 
1.การอ่าน 
2. การฟัง 
3. การพูด 
4. การเขียน 

family and friends class 
book และ workbook 

- แบบประเมินทักษะ  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 
3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

family and friends class 
book และ workbook 

 
-สังเกต 

 

สมรรถนะส าคัญ 
1.ความสามารถในการสื่อสาร 
2.ความสามาถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

family and friends class 
book และ workbook 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 



     บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
.................................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ................ 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................
......................................................................................................................................................................... ................................ 
 
 
 
         ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
                     (ทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
      

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง like +V.ing 
วิชา อ. 13101  ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563 เวลา 3 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล       
           มาตรฐาน ต 1.2  มทีักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
    มีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3    น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
 มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
     กาลเทศะ                                                     
 มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
                                 ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น   
                                พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน       
 มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานสถานศึกษา ชุมชน และสังคม     
 มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และ 
                                 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 
 - ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
 - ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 - ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 - บอกค าศัพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 - ฟังและอ่านข้อมูลบอกความสัมพันธ์ของภาพกับค า ข้อความหรือประโยคได้ 
 - บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนได้ 
 - สนทนาตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนได้ 
สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค เกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ  ช่วยให้จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน
และฟัง สนทนา พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูล บรรยายสั้น ๆ  เกี่ยวกับนันทนาการ และเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
  1)      Vocabulary : 
 
เรื่องท่ี 1 sport, read comics ,skateboard , do gymnastics , play chess , fish , play basketball , take 
photos , play volleyball 
                    
 2)      Grammar : 
 



  Do you like to play …………………? Yes, I do. No, I  don’t.  
  Does he / she like ……………..? Yes , he /she does . No , he/she doesn’t. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูซักถามนักเรียนว่านักเรียนชอบท าอะไรบ้างในเวลาว่าง แล้วครูเขียนกิจกรรมนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษบนกระดาน เช่น 
collecting stamp , swimming , playing games เป็นต้น 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมขั้นฝึก (Practice) 
 ครูเปิดคลิปใน youtube ใน family and friends 3 ระ 2 ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ให้นักเรียนฟังและฝึกอ่าน
ตาม และบอกความหมายของค าศัพท์ ดังนี้  read comics ,skateboard , do gymnastics , play chess , fish , play 
basketball , take photos , play volleyball 
  ครเูปิดบทสนทนา ในเนื้อเรื่องเป็นการ์ตูนให้นักเรียนดูครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนออกเสียงตามคลิปทีละประโยค  
ครั้งที่ 3 ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยสามารถอ่านตามในหนังสือได้  
    A : Do you like playing chess? 
    B : Yes, I do. 
    A; Does he like playing chess ? 
    B: Yes , he does . No, he doesn’t. 
     ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกทบทวนใน class book หน้า 15 likes / like , don’t like / doesn’t like  
 
กิจกรรมขั้นน าไปใช้ (Production) 
 ครูให้นักเรียนฝึกกิจกรรม speaking  class book  หน้า 16 การตั้งค าถาม Does he like ……..? และตอบ Yes , No 
ตามท่ีหนังสือก าหนด และให้สลับกันถามตอบ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
ครเูปิดคลิปใน youtube ให้นักเรียนฟังตามหนังสือหน้า 10 และ reading หน้า 12 พร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านตามคลิปทีละ
ประโยค หลังจากนั้นครูถามเนื้อเรื่อง ให้นักเรียนช่วยกันอธิบายเนื้อเรื่องที่อ่านว่านักเรียนเข้าใจอย่างไร 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. สื่อคอมพิวเตอร์ 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. Family and friend 3 class book and workbook 
 2. บทเรียนใน you tube 
การวัดการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
1. เพ่ือสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นประโยค
หรือข้อความสั้นๆจากรูปภาพ 
หรือ สัญลักษณ์ 
2.พูดแสดงความต้องการ
ตามท่ีได้ฟัง 
3. บอกความรู้สึกของตนเอง
ได้ 

หนังสือ family and 
friends 3 class book 
and workbook unit 1 

 
- แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
4.พูดและแสดงท่าทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
5.ใช้ภาษาต่างประเทศบอก
เรื่องท่ีใกล้ตัวได้ 

   

ตัวช้ีวัด 
1.อ่านออกเสียงค า สะกดค า  
อ่านกลุ่มค า ประโยค และพูด 
เข้าจังหวะ (Chant) ง่าย ๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. บอกความต้องการง่าย ๆ
ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
3. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ  
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตาม 
แบบที่ฟัง 
 

หนังสือ family and 
friends 3 class book 
and workbook unit 1 

- แบบประเมินทักษะ  

ทักษะ 
1 ทักษะการฟัง (Listening 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
2ทักษะการพูด (Speaking 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
3 ทักษะการอ่าน (Reading 
skill) 
     -  ค าศัพท์ ประโยค 
4. ทักษะการเขียน (Writing 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 

หนังสือ family and friends 
3 class book and 
workbook unit 1 

แบบประเมินทักษะ  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  ซื่อสัตย์สุจริต 
2.  มีวินัย 
3.  ใฝ่เรียนรู ้
4.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

หนังสือ family and 
friends 3 class book 
and workbook unit 1 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะส าคัญ 
1.  ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
 
3.  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 4.  ความสามารถในการใช้
ชีวิต 
 

หนังสือ family and 
friends 3 class book 
and workbook unit 1 
 

  

 
 
 
 
 
     บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................. ....................................................................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ........................................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................
......................................................................................................................................................................... ................................ 
 
 
 
         ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
               (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   
      

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง   my body 
วิชา อ.13101   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563 เวลา 3 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่  ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
 มาตรฐานที่  ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น   
                                  พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 มาตรฐานที่  ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวช้ีวัด 
 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 2.บอกค าศัพที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 3. พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.  ออกเสียงค าศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
              2.  บอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
              3.  พูดออกค าสั่งและปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
สาระส าคัญ 
 ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัว   เรียนรู้ค าศัพท์เก่ียวกับ
ค าคุณศัพท์   สามารถพูด/เขียนถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและจ านวนของ
ร่างกายได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และยังบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
สาระการเรียนรู้ 
          ความรู้ค า กลุ่มค า และความหมายเกี่ยวกับร่างกาย 
                   -   ประโยคค าถามและค าตอบ เช่น What  color is  your hair?  My hair ’s black. / 
                       I  have  black  hair. 
                   -   ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกาย  เช่น บอกลักษณะของ  ร่างกาย สี  จ านวน 
       Vocabulary  :   big, long, short, small,  mouth, eyes, etc 
        Grammar     :   Present Simple Tense  
      Sentences     :   I have one mouth. 
                            I have two big eyes. 
                            You have one small nose. 
                            He/She has two long ___. 
                            He/She has one ____. 
                            I have short hair. 
                            You have long hair. 



                            She has curly hair. 
                            He has short hair. 
                  -   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น   การร้องเพลง 
                  -   ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
                  -  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้น 
                  -  การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
   ครเูปิดภาพส่วนต่างๆของร่างกายทางสื่ออินเตอร์เน็ตให้นักเรียนดู  อ่านค าศัพท์  eyes, ears, head, face, … 
  ให้นักเรียนอ่านตามและให้อ่านพร้อมกัน  จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Parts of 
body 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนดูแผนภูมิเพลง Head, Shoulders, Knees, and Toesโดยใช้ชุดอุปกรณ์ Active  Board ฟังเพลงจาก 
สื่อทางอินเตอร์เน็ต(Internet)  ร้องเพลงตามและร้องพร้อมกัน  พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ 
   2. สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง  และนอกจากค าศัพท์ในเนื้อเพลงแล้วนักเรียนรู้จักค าศัพท์ เกี่ยวกับส่วนต่างๆของ
ร่างกายค าใดบ้าง  ให้ช่วยกันบอก 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
 1. ให้นักเรียนวาดภาพคนในครอบครัว พ่อ แม่ ตัวเอง และเขียนค าศัพท์แสดงส่วนต่างๆของร่างกาย  พร้อมกับระบายสี
ให้สวยงามและเขียนบรรยายลักษณะของตัวเอง พ่อ และ แม่ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  แผนภูมิเพลง  Head, Shoulders, Knees, and Toes  โดยใช้ชุดอุปกรณ์ Active  Board 
          2.  เพลง  Head, Shoulders, Knees, and Toes   สื่อทางอินเตอร์เน็ต 
 3.  บัตรภาพส่วนต่างๆของร่างกาย 
 4.   แบบฝึกหัดโยงภาพกับค าศัพท์ 
 5.   สื่อความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Parts of body 
แหล่งการเรียนรู้ 
การวัดการประเมิน 
  เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม  การร้องเพลง 
 -   ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 -  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึน 
 -  การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
จากสื่อต่างๆ 

งานที่นักเรียนท าเรื่อง 
my body 

แบบสังเกตการณ์ฟัง การพูด  

ตัวช้ีวัด 
-   กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม  การ
ร้องเพลง 

     



-   ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 -  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึน 
 -  การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
จากสื่อต่างๆ 
ทักษะ 
1 ทักษะการฟัง (Listening skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
2ทักษะการพูด (Speaking skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
3 ทักษะการอ่าน (Reading skill) 
     -  ค าศัพท์ ประโยค 
4. ทักษะการเขียน (Writing skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 

งานที่นักเรียนท า การตรวจงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีความรับผิดชอบในการท างาน 
2. มีความขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

   

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 

   แบบสังเกต  

      บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
................................................................. ............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ....................... 
 
 
 
         ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
               (...............................................) 
 
 
 



 
 
 
 
   
      

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง pronoun 
วิชา อ. 13101   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563 เวลา 3 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ต 1.1เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐานที่ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
       อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ ต 1.3น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
 มาตรฐานที่ ต 2.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
   กาลเทศะ                                                     
 มาตรฐานที่ ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
                                   ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 มาตรฐานที่ ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐานที่ ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และ 
                                    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 
 1. อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  อ่านกลุ่มค า ประโยค  ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน 
           2.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
           3.   ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 
      4.  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว 
      5.  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 
      6. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
      7. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน 
      8. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ  เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 9. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
 10. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค  และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 11. ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 12. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอ่านค า สะกดค าประโยคได้ถูกต้อง 
 2. เพ่ือสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆจากรูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ 
 3. สามารถตอบค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านหรือฟัง หรือจากภาพที่ประกอบ 
 4. พูดแสดงความต้องการตามที่ได้ฟัง 
 5. บอกความรู้สึกของตนเองได้ 
 6. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 7. บอกความแตกต่างของเสียง ค า ของเจ้าของภาษากับภาษาไทย 



 8. ใช้ภาษาต่างประเทศบอกเรื่องที่ใกล้ตัวได้ 
 
สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับวิชา ห้องเรียน  และชีวิตประจ าวัน การใช้ Present Simple Tense และการออกเสียง
ค าศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียง /l/ ท าให้ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ วิชาและห้องเรียนที่เรียน และชีวิตใน
โรงเรียนของตนเองได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 
          ความรู้ 
   Pronoun : Subject / Objects 
                              Pronoun : Possessive Adjective 
                              Pronouns : Possessive Pronoun 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนจับคู่ รูปภาพกับบัตรค าโดยหยิบภาพและค าศัพท์พร้อมกับแต่งประโยค เช่น A man is tall. และเขียน
ประโยคใหม่ และขีดเส้นใต้ค าที่เป็นประธาน He  is tall. เป็นต้น 
      2. ครูเปรียบเทียบประโยค 2 ประโยค ให้นักเรียนสังเกตหาข้อแตกต่างตรงค าที่ขีดเส้นใต้ ถามนักเรียนว่าในประโยคนั้น
มีข้อที่แตกต่างกี่แห่งอะไรบ้าง 
      3. ครูอธิบายหลักการใช้  Pronoun ประธานพหูพจน์ I, You, We, They, He, She, It และค านามที่ท าหน้าที่เป็น
กรรมของประโยค 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.  ครูฝึกให้นักเรียนถามและตอบโดยครูใช้รูปภาพใน active boardเป็นตัวก าหนดในการพูดแต่งประโยคแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม1 ถาม และให้กลุ่ม 2 ตอบ  สลับกันถามจากภาพที่ก าหนดให้จนคล่อง 
      2.  ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดลงในใบงาน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
 1.  ครูทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Pronouns    I, You, We, They, He, She, It อีกครั้ง 
     2. ครูฝึกให้นักเรียนอ่านตามที่ละประโยคจากนั้นให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอย่างพร้อมเพรียงกัน  ครูสุ่มนักเรียนบางคน
ให้อ่านทีละประโยค 
      3. ครูให้นักเรียนท า ใบงานเรื่อง  My family   
สื่อการเรียนรู้ 
 1. active board 
 2. ใบงาน ใบความรู้  
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สื่ออินเตอร์เน็ต 
 2. หนังสือ my family and friends 3 
การวัดการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
- pronoun 

- หนังสือ family and 
friends 3 class book and 
workbook 
 

  
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด 
- พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน 
อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  
อ่านกลุ่มค า ประโยค  
ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้า
จังหวะถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

- หนังสือ family and 
friends 3 class book and 
workbook 
 

  

ทักษะ 
1 ทักษะการฟัง (Listening 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
2ทักษะการพูด (Speaking 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
3 ทักษะการอ่าน (Reading 
skill) 
     -  ค าศัพท์ ประโยค 
4. ทกัษะการเขียน (Writing 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 

การสังเกต 
การตรวจงาน 

  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีวินัย 

การสังเกต   

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการคิด 
     - การคิดวิเคราะห์ 
     - การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการสื่อสาร 

- หนังสือ family and 
friends 3 class book and 
workbook 
 

  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ .................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................................................................. ........................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................... ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .......................................................................................  
 
 
 
         ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
               (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



   

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่     เรื่อง 
วิชา อ. 13101  ชื่อรายวิชา     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2563 เวลา 1 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
   มาตรฐาน ต. 1.1.2 อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน กลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  
   มาตรฐาน ต.1.1.3 เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มค า และประโยคที่ฟัง 
   มาตรฐาน ต.1.2.1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
   มาตรฐาน ต.1.3.1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองละเรื่องใกล้ตัว 
ตัวช้ีวัด 
 1.  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 2.พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นักเรียนรู้จักโครงสร้างประโยค Present  Continuous  Tense และสามารถ ถามและตอบค าถามได้สามารถถามว่า
ใคร ก าลังท าอะไร หรือใครก าลังท าอะไรอยู่หรือ ไม่โดยใช้โครงสร้าง Present  Continuous  Tense และตอบค าถามเหล่านี้
ง่ายๆตามแบบที่ฟัง 
สาระส าคัญ 
 โครงสร้างของประโยค Present  Continuous  Tense เป็นรูปประโยคใช้ถามและตอบค าถามว่า ใคร ก าลังท าอะไร
อยู่ในขณะนั้น 
สาระการเรียนรู้ 
          ความรู้ 
 ค า กลุ่มค า ประโยค 
Vocabulary: 
fishing, sitting under the tree, drinking, reading , writing , planting , playing football , swimming , running , 
jumping , playing tennis , dancing , singing  etc. 
 
โครงสร้าง ไวยากรณ์ 
รูปประโยคค าถาม     What are you/ they doing? 
รูปประโยคค าตอบ      I+ am + สิ่งที่ก าลังท า. 
                                They + are + สิ่งที่ก าลังท า. 
รูปประโยคค าถาม     What is  he/ she doing? 
รูปประโยคค าตอบ     He / She +is + สิ่งที่ก าลังท า. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
-         ครูอธิบายโครงสร้างประโยค Present  Continuous  Tense อธิบายการใช้ 
-         ครูเปิดวีดีโอประกอบการสอนให้นักเรียนดู 
-         ครูชูตัวอย่างบัตรค าที่มีภาพประกอบขึ้นมาและให้นักเรียนช่วยกันอ่านค าและแปลค าศัพท์ 
-         ครูให้นักเรียนช่วยกัน แต่งประโยคจากบัตรค าภาพที่ก าหนดให้ 
-         ครูให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคทีละคน 
-         ครูให้นักเรียนเล่นเกม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ชายและหญิง แต่ละฝ่ายจะต้องช่วยกันแยกบัตรค าท่ีครูให้ ให้ตรงกับ
ประโยคที่ครูก าหนดไว้ในกระดาษและติดรูปภาพให้ตรงกับประโยคนั้นๆ       โดยกลุ่มทีท าเสร็จก่อน และถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ 



-         ครูและนกัเรียนช่วยกันตรวจและนับคะแนน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
-         ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา โดยครูให้นักเรียนยกตัวอย่างค ากิริยาที่ได้เรียนมาพร้อมทั้งแต่งประโยค 
-         ครูให้นักเรียนท าใบงาน     
สื่อการเรียนรู้ 
 1. youtube 
 2. ใบงาน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
การวัดการประเมิน 
  เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
 
 

ใบงาน ใบงาน  

ตัวช้ีวัด 
1. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง 
2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว และสิ่งต่างๆใกล้ตัว 
3.พูดและแสดงท่าทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรม  

ทักษะ 
1 ทักษะการฟัง (Listening skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
2ทักษะการพูด (Speaking skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
3 ทักษะการอ่าน (Reading skill) 
     -  ค าศัพท์ ประโยค 
4. ทักษะการเขียน (Writing skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 

    ตอบค าถามได้ 
- ให้ความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีวินัย 

  การสังเกค 

สมรรถนะส าคัญ 
 
ความสามารถในการสื่อสาร 

   

 
 
 



 
     บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................... ..................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................................ ............
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 
 
 
         ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
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     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่     เรื่อง verb to have  
วิชา อ. 13101  ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2563 เวลา 1 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.3.1ใช้ประโยคตามโครงสร้างภาษาที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง   
ตัวช้ีวัด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ 
 การใช้ภาษาเพ่ือบอกเกี่ยวกับสิ่งของที่มีและแสดงความเป็นเจ้าของ ผู้เรียนต้องเข้าใจโครงสร้างทางภาษาที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
จะท าให้น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
สาระการเรียนรู้ 
    ความรู้ 
 โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
                      -     Verb have:  - Do you have a            .? 
  - Yes, I do., No, I don’t.  
   - I have                 .-  I don’t have                     . 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ให้นักเรียนดูกรอบ Grammar ในใบงาน ครูทบทวนการใช้ Verb have ในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธให้นักเรียน โดย
ครูเขียนกลุ่มประธานต่อไปนี้บนกระดานด าแล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเขียน Verb have 
 -     ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว ่า 
 -        don’t             ย่อมาจาก        do not 
 -        doesn’t        ย่อมาจาก        does not 
don’t          ใช้กับพหูพจน์       I, You, We, They, My mother and I, etc. 
doesn’t        ใช้กับเอกพจน์      He, She, It, Suchart, etc. 
หลังจากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาพูดประโยคหน้าชั้นเรียน 
 ครูเขียนประโยคต่อไปนี้บนกระดานด า 
   T:      Do you have a watch? 
   S1:    Yes, I do./No, I don’t. 
   T:      Does he have a watch? 
   S2:    Yes, he does./No, he doesn’t 
 แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบค าถามโดยใช้ตัวอย่างประโยคข้างบน โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนตอบโดยใช้ประธานที่
หลากหลาย 
.2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             -     ครูให้นักเรียนท าใบงานจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ และให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ใน Workbook 
 
 3. กิจกรรมรวบยอด 



  
สื่อการเรียนรู้ 
 1. family and friend 3 
 2. family and friends workbook  
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. internet 
การวัดการประเมิน 
  เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
การใช้ภาษาเพ่ือบอกเกี่ยวกับ
สิ่งของที่มีและแสดงความเป็น
เจ้าของ ผู้เรียนต้องเข้าใจ
โครงสร้างทางภาษาที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้น าไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 

ใบงาน ใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 

ตัวช้ีวัด 
พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

  สังเกต 

ทักษะ 
1 ทักษะการฟัง (Listening 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
2ทักษะการพูด (Speaking 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
3 ทักษะการอ่าน (Reading 
skill) 
     -  ค าศัพท์ ประโยค 
4. ทักษะการเขียน (Writing 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 

   - สังเกต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีวินัย 

   

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 

  การร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 



     บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะ 
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     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่     เรื่อง noun 
วิชา อ.13101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2563 เวลา 1 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งต่างๆใกล้ตัว 
 2. สามารถอ่านค า สะกดค าประโยคได้ถูกต้อง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถใช Singular Nouns (นามเอกพจน ได 
 2. นักเรียนสามารถใช Plural Nouns (นามพหูพจน ได 
 3. นักเรียนสามารบอกความหมายของค าศัพทที่ก าหนดใหไดอยางถูกตอง 
สาระส าคัญ 
 ผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องนามเอกพจนและนามพหูพจน และบอกความหมาย 
ของค าศัพทที่ก าหนดใหไดอยางถูกตอง 
สาระการเรียนรู้ 
          ความรู้ 
 1. Singular and Plural Nouns 
2. ค าศัพท umbrella, book, glass, brush, bus, box, buffalo, mango, tomato, 
radio, zoo, baby, story, country, boy, day, Monday, wife, knife, foot 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ทบทวนค าศัพทเดิมที่นักเรียนไดเรียนในชั่วโมงกอนหนานี้ ใหนักเรียนชวยกันหาค าศัพทเปนภาษาอังกฤษ ภายในเวลา 
2 นาทีจากภาพที่ครูแสดงพรอมทั้งใหนักเรียนแยกวาค าศัพทนั้นเปนค านามนับได หรือเปนค านามนับไมได Countable 
and Uncountable Nouns) 
ค าศัพท umbrella, book, glass, brush, bus, box, buffalo, mango, tomato, radio, zoo, 
baby, story, country, boy, day, Monday, wife, knife, foot 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1 ครูจับคคู าศัพทและรูปภาพ พรอมทั้งอธิบายความหมาย เพราะค าศัพทที่ใหนั้นมีทั้งค าที่เปนนามเอกพจนและนาม
พหูพจน Singular and Plural Nouns) 
  2 เริ่มสอนเรื่องนามเอกพจนและนามพหูพจนโดยอธิบายสรุปเรื่องการเปลี่ยนค านามเอกพจนใหเปนค านามพหูพจนให
นักเรียนฟงวา ปกติเราจะเติม s กับค านามทั่ว ๆ ไป เชน  rulers, rabbits, etc. แตถาค านามลงทายดวย o, shและ chเราจะ
เติม es ไวทายค านาม เชน  tomatoes, dishes, peaches, etc. และถาค านามลงทายดวย y และหนา y เปนพยัญชนะ เรา 
จะเปลี่ยน y เปน i แลวเติม es เชน strawberries, cherries, etc.  (ใชสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน ในการท ากิจกรรม) 
 2.3 ใหนักเรียนท าแบบฝกหัด เรื่องนามเอกพจนและนามพหูพจน โดยเปลี่ยนจากค านาม 
เอกพจนเปนค านามพหูพจน และค านามพหูพจนเปนค านามเอกพจน 



 3. ใหนักเรียนยกตัวอยางค านามเอกพจนและค านามพหูพจนมาคนละค า โดยไมซ้ากัน 
  4. นักเรียนท าแบบฝกหัดจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน รวมกัน โดยครูเปนเพียงผูชี้แนะแนวทาง 
(ใชสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน ในการท ากิจกรรม) 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
 1 ใหนักเรียนน าเสนอค าศัพทของตนเอง ดวยวิธีการวาดรูปบนกระดาน และใหเพ่ือน ๆชวยกันทายวาเปนรูปอะไร พร
อมทั้งเปลี่ยนจากค านามเอกพจนใหเปนค านามพหูพจน นักเรียนท าแบบทดสอบ โดยตอบแบบทดสอบลงในกระดาษค าตอบ (ใช
สื่อดิจิตอลในการท ากิจกรรม) 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. เอกสารการเรียนรู 
 2. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบงาน 
การวัดการประเมิน 
  เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
. นักเรียนสามารถใช
Singular Nouns (นาม
เอกพจน ได 
2. นักเรียนสามารถใช Plural 
Nouns (นามพหูพจน ได 
3. นักเรียนสามารบอก
ความหมายของค าศัพทที่
ก าหนดใหไดอยางถูกตอง 

ใบงาน ใบงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว และสิ่งต่างๆใกล้
ตัว 
2. สามารถอ่านค า สะกดค า
ประโยคได้ถูกต้อง 

  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทักษะ 
1 ทักษะการฟัง (Listening 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
2ทักษะการพูด (Speaking 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 
3 ทักษะการอ่าน (Reading 
skill) 
     -  ค าศัพท์ ประโยค 
4. ทักษะการเขียน (Writing 
skill) 
-  ค าศัพท์ ประโยค 

  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีวินัย 

  การสังเกตพฤติกรรม 

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 

  การสังเกตพฤติกรรม 

 
 
     บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................... ..................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................................ ............
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 
 
 
         ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
               (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


