
 
โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

  แผนการจัดการเรียนรู ้  
แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง myself             เวลา   3   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2561   
วันจัดการเรียนรู้    15 พ.ค. –  25  พ.ค. 2561 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรูส้ึกและ 
  ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด 
1.พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ี 
2. พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
4. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
2. สาระส าคัญ 
 ทบทวนการพูดทักทายและการแนะน าตนเอง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
3.สาระการเรียนรู้ 
 - บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย แนะน าตนเอง และถามทุกข์สุขของผู้อื่น 
 - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง 
 - มารยาทสังคมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง  
 - การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรยีน  
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 

ครูบอกนักเรียนว่าในช่ัวโมงนี้ นักเรียนจะได้ทบทวนการทักทายด้วยค าว่า “Hello.”  จากนั้นครตูิดบัตรค า                     

บนกระดาน แล้วให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเสียงโดยพร้อมเพรยีงกัน และบอกความหมาย คือ “สวัสดี” 
1.  สนทนาทักทายกับนักเรียน 
    T    : Hello/  Hi/ Good morning/ Good afternoon 
    Ss: : Hello/  Hi/ Good morning/ Good afternoon 

กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
2.  นักเรียนอาสาสมัครยืนหน้าห้อง 2 คน (ชาย/หญิง) 
     ครูชี้นักเรียนชาย 



     T:   He is a boy.   
     ครูชี้นักเรียนหญิง 
     T:   She is a girl. 
     ครูชี้นักเรียนทั้งสองคน 
     T:  Top is a student.  May is a student. Top and May are students. 
 3.  ครูชี้นกัเรียนชายที่ละคนในห้องพร้อมกับพูด 
     T   :  He is a boy.    Ss :  He is a boy.  
  ครูชี้นักเรียนหญิงท่ีละคนในห้องพร้อมกับพูด 
     T   :  She is a girl.  
     Ss :  She is a girl. 
 4.  ครูอธิบายการถาม-ตอบเกี่ยวกบัการขอข้อมูลของผู้อื่น เช่น   
           What is your name?     My name is …………  
            How old are you?     I am nine years old. 
            How old is he?           He is 9 years old. 
      กิจกรรมขั้นฝึก (Practice) 
 5.  นักเรียนพูด/เขยีนประโยคที่เปน็ข้อมูลของผู้อื่นในใบความรู้ที่ 1 Who is he?  He is a boy.   
       He is a student. / He is nine years old. 
กิจกรรมขัน้น าไปใช้ (Production) 
6.  นักเรียนจับคู่ฝึกพูดโดยใช้ค าถามตามใบงานท่ี 1 Who is he? 
     A:  Who is he/she? 
     B :  He is a boy. / He is a student. หรือ She is a girl. / She is a student. 
     A:  How old is he/she? 
     B :  He/she is nine years old. 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 

 1.  ใบความรู้ 
 2.  ใบงาน 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกต 
 2. ตรวจผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             

              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
                                                              ( นางสาวสมจิต   ศรีพนาสนธ์ )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
  แผนการจัดการเรียนรู ้  

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง   Greeting            เวลา   3   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2561   
วันจัดการเรียนรู้    15 พ.ค. –  25  พ.ค. 2561 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรูส้ึก  

                              และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ   

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคดิรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการ

เขียน   

มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ไดอ้ย่าง 

                            เหมาะสมกับกาลเทศะ  

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับ 

                             ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ   

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน 

                            การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปดิโลกทัศน์ของตน   

มาตรฐาน ต 4.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ 

                            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  

ตัวชี้วัด 

- ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มภีาพประกอบ 

-  พูดขอและให้ข้อมลูเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน 

- พูดสนทนาในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

2. สาระส าคัญ 
 เรื่องที ่1  What is your name? 
       My name is …(ช่ือ)... . I am …(ช่ือ)... . 
       Who is he/she? He is a boy.   She is a girl.  He/She is a student. 
       How old are you?       I’m nine years old. 

เรื่องที่ 2 What is it? It is a/an…(สัตว์เลี้ยง)... . 
      Is it a/an…(สัตว์เลี้ยง)...? 



        Yes, it is.    No, it is not. 
 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 

1.  สนทนาทักทายกับนักเรียน 
    T    : Hello/  Hi/ Good morning/ Good afternoon 
    Ss: : Hello/  Hi/ Good morning/ Good afternoon 

กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
2.  นักเรียนอาสาสมัครยืนหน้าหอ้ง 2 คน (ชาย/หญิง) 
     ครูชี้นักเรียนชาย 
     T:   He is a boy.   
     ครูชี้นักเรียนหญิง 
     T:   She is a girl. 
     ครูชี้นักเรียนทั้งสองคน 
     T:  Top is a student.  May is a student. Top and May are students. 
 3.  ครูชี้นักเรียนชายที่ละคนในห้องพร้อมกับพูด 
     T   :  He is a boy.  
     Ss :  He is a boy.  
  ครูชี้นักเรียนหญิงที่ละคนในห้องพร้อมกับพูด 
     T   :  She is a girl.  
     Ss :  She is a girl. 
 4.  ครูอธิบายการถาม-ตอบเกี่ยวกับการขอข้อมูลของผู้อื่น เช่น   
           What is your name?     My name is …………  
            How old are you?     I am nine years old. 
            How old is he?           He is 9 years old.  
 
 กิจกรรมขัน้ฝึก (Practice) 

 5.  นักเรียนพูด/เขียนประโยคที่เป็นข้อมูลของผู้อ่ืนในใบความรู้ที่ 1 Who is he?  He is a boy.   
       He is a student. / He is nine years old. 
กิจกรรมขัน้น าไปใช้ (Production) 
6.  นักเรียนจับคู่ฝึกพูดโดยใช้ค าถามตามใบงานท่ี 1 Who is he? 
     A:  Who is he/she? 
     B :  He is a boy. / He is a student. หรือ She is a girl. / She is a student. 
     A:  How old is he/she? 
     B :  He/she is nine years old. 
 
 



5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 

 1.  ใบความรู้ 
 2.  ใบงาน 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกต 
 2. ตรวจผลงาน  
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             

              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
                                                              ( นางสาวสมจิต   ศรีพนาสนธ์ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

  แผนการจัดการเรียนรู ้  
แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง singular and Plural            เวลา   6  ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2561    
วันจัดการเรียนรู้    28 พ.ค. – 8 มิ.ย.2561 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล

มาตรฐาน ต ๑.๓   น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ

เขียนตัวชี้วัด 

ต1.1 ม1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรยีงท่ีอ่าน   

ต1.3 ม1/1 พูดและเขยีนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม 

ใกล้ตัว 

2. สาระส าคัญ 
 การเรยีนรู้การสื่อสารด้วยการพูดและเขียนระบสุิ่งของต่างๆ ท่ีเป็นค านามที่เป็นค านามนับได้และค านามที่นับไมไ่ด้ 
และสามารถเปลีย่นรูปค านามที่นับได้จากค านามเอกพจน์เป็นค านามพหูพจน์ 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
    ค านาม (Noun) คือค าท่ีใช้เรียนคนสัตวส์ิ่งของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ค านามที่นับได้ (Countable Noun) มี 2 ลักษณะ คือ นามเอกพจน์ (Singular noun) และ นามพหูพจน์ (Plural noun) 
(มีกฎในการเปลี่ยนจากนามเอกพจน์ เป็น นามพหูพจน์ จากใบความรู้) 
2.  ค านามทีไ่ม่นับได้ (Uncountable Noun) มี 2 ลักษณะ คือ นามที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน เช่น น้ าแข็ง Ice, อากาศ Air, เงิน 
Money เป็นต้น และ ลักษณะที่ 2 เป็นนามที่บอกคุณสมบัติ สภาพ การกระท า วิชาที่เรียน และ กีฬา เช่น ความรวย 
Richness, การเคลื่อนไหว Movement, วิชาภาษาอังกฤษ English, กีฬาฟุตบอล Football เป็นต้น 
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน- 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 
กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
1.ครูทักทายนักเรียน เช่น Good morning / How are you today? 
2.ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพจากบัตรค าใน Key Note (Power Point) เรื่อง Countable & Uncountable Noun พร้อม
ถามนักเรียนว่า “แต่ละรูปเรียกว่าอะไร / นี่คืออะไร” 
3.ครูถามนักเรียนว่า “ท าไมพวกเราถึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร” (อาจจะใช้การถามทีละคน) 
4.เมื่อครูถามแล้วหากนักเรียนยังไม่สามารถตอบได้ตามกรอบของเนือ้หาให้แนะต่อ “ว่ารูปแตล่ะรูปมีช่ือเฉพาะของมันซึ่งช่ือ
นั้นก็คือ ค านาม ท่ีเอาไว้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของนั้นเอง” 



 กิจกรรมขัน้ฝึก (Practice) 
 1.ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรูเ้รือ่ง Countable & Uncountable Noun และให้เน้นในหัวข้อ Countable Noun 
คืออะไร และ  Uncountable Noun คืออะไร โดยให้ข้ามหัวข้อ กฎการเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์ ไปก่อน เพื่อให้
นักเรียนแยกประเภทของค านามวา่มี 2 ประเภท คือ ค านามที่นับได ้Countable Noun และ ค านามที่นับไม่ได้ 
Uncountable Noun 

2.ครูน าเสนอรูปภาพจากบัตรค าใน Key Note (Power Point) เรื่อง Countable & Uncountable Noun อีกครั้ง
และถามนักเรียนต่อว่า “รูปนี้คือ ค านามที่นับได้ Countable Noun หรือ ค านามที่นับไมไ่ด้ Uncountable Noun?” 
(อาจจะใช้การถามทีละคน/กลุ่ม) 

3.ครูให้นักเรียนฝึกแยกค านามระหว่าง ค านามที่นับได้ Countable Noun และ ค านามที่นับไม่ได้ Uncountable 
Noun ในแบบฝึกหัดที่ 1 (พร้อมท้ังตรวจและเฉลย) 

4.เมื่อนักเรียนเข้าใจการแยกประเภทของค านามแล้วให้นักเรียนศึกษาเรื่อง กฎการเปลี่ยนนามที่นับได้จากเอกพจน์
เป็นนามพหูพจน์ 7 ข้อ ในใบความรู้ดังกล่าว 

5.ครูแบ่งกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่มทั้งหมด 7 กลุม่ตามหัวข้อกฎการเปลีย่นนามที่นับได้จากเอกพจน์เป็นนาม
พหูพจน์ 7 ข้อและให้แต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งน าเสนอผ่านสือ่computer และสามารถค้นหาข้อมูล รูปภาพ มาตกแต่ง
ให้สวยงามจากแหล่งเรยีนรู้จากอินเตอร์เนต็  

6.นักเรียนน าเสนองานและให้แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในการประเมินเพือ่นของแต่ละกุล่ม (ครูสังเกตและให้คะแนนกับ
นักเรียนพร้อมทั้งอธิบายประกอบ) 

7.เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้วใหน้ักเรียนฝึกโดยการท าแบบฝึกหัดที่ 2 – 4 (พร้อมท้ังตรวจและเฉลย) 
กิจกรรมขัน้น าไปใช้ (Production) 
  นักเรียนสามารถแยกแยะค านามนับได้และนับไม่ได ้
 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้เรื่อง Countable & Uncountable Noun 

2.แบบฝึกหัดเรื่อง Countable & Uncountable Noun 
3.แหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เนต็ 

 
6. การวัดผลและประเมินผล 
  ประเมินการน าเสนอ เรื่อง ค านามนับได้ Countable Noun 

– ตรวจแบบฝึกหัดเรื่อง Countable & Uncountable Noun 
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             

              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 ( นางสาวสมจิต   ศรีพนาสนธ์ )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
  แผนการจัดการเรียนรู ้  

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง Present simple tense      เวลา   15   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2561    
วันจัดการเรียนรู้    11 มิ.ย.  – 6 ก.ค. 2561 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้ ต 1.1 ,  ต 1.2 ,  ต 2.2 

ตัวชี้วัด 

2. สาระส าคัญ 
   การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบนั  ที่โลกแคบลงด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
และการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วข้ึน     ดังนั้น  การเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  การฝึกแปลจะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาไทยได ้
3. สาระการเรียนรู้  
              -    Auxiliary  Verbs 
                                -    Present  Simple  Tense      
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 

สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนแต่ละคนค าศัพท์กิจวัตรประจ าวัน get up , 

take a bath ,get dressed have breakfast , go  to  school, study , go home , have  

dinner , do homework , go  to  bed 

กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
1. ครูพูดประโยคเกีย่วกับกิจวัตรประจ าวันของตัวเอง I get up at five o’clock, I  take a bath  at five thirty.,…… 
      กิจกรรมขั้นฝึก (Practice) 
 1. นักเรียนฝึกพร้อมกันท้ังช้ัน เป็นกลุ่ม จับคูฝ่ึกถามค าถาม ตามล าดับ 
A:  What time do you get up ?   B:  I get up  at  6  o’clock. 
A: What time  do you take a bath?   B:  I take  a  bath  at  6.30. 
A: What  time  do  you get  dressed?   B:  I get dressed at 6.40. 
A: What  time  do  you have  breakfast   B:  I  have breakfast  at  6.50. 
A:  What time do you go to school ?   B:  I go to school  at   7.30 . 
A:  What time do you study ?    B:  I study  at   8.30 . 



A:  What  time do  you go  home ?   B:  I go home at 4  o’clock. 
A:  What  time do you  do homework?   B: I  do homework  at  5o’clock 
A:  What time do you go to bed?   B:  I go  to  bed  at   8.30. 
2. นักเรียนจับคูฝ่ึกสนทนาถามตอบจากภาพนาฬิกา เน้นการออกเสยีงให้ถูกต้อง  

การถาม การตอบ 
What time is it? It’s __________________ . 

 

ชั่วโมงที่ 1 - 2 

 ครูให้นักเรียนทบทวนการใช้ verb to be is , am are และให้ท าใบงาน 

ชั่วโมงที่ 3-4 

 ครูให้นักเรียนเรียนเรื่อง verb to have ( has , have )โดยให้นักเรยีนนึกถีงการใช้  is ,am, are เป็นหลักตาม
ตารงที่ครูขึ้นให้นักเรียดู โดยสังเกตว่าประธานตัวใดใช้ is ใช้  has ,  does, goes, verbทั่วไปเติม  s หรือ  es นอกนั้นไม่มี s 
ตามตาราง 

Subject Verb 

to be 

Verb to 

do 

Verb to 

have 

Verb to go Verb ทัว่ไป 

I am  

 

do 

 

 

have 

 

 

go 

run , walk , study , 

watch , wash , 

dress , play ,…. 

We  

are You 

They 
ประธาน
พหูพจน์ 

      

He  

 

is 

 

 

does 

 

 

has 

 

 

goes 

runs , walks , 

studies , watches 

,washes , dresses , 

plays ,…….. 

She 

It 
ประธานเอกพจน์ 

ชั่วโมงที่ 5-6 

ครูให้นักเรียนเรียนเรื่องการใช้ Verb to go  โดยให้นักเรียน ( is am are ) เป็นหลัก ตามตารางที่ครขูึ้นให้ดูในช่ัวโมงท่ีแล้ว 

ชั่วโมงที่ 7-8  

ครูให้นักเรียนใช้ verb ทัว่ไปหลากหลาย โดยให้ยึดตารางที่ครูคิดขึน้มาเอง  

ชั่วโมงที่ 9-10  

ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกประโยคบอกเล่าที่มีกรยิาปนๆกันโดยให้นกัเรียนยดึหลักเดียวกับอาทิตยืที่ผา่นมา  

ชั่วโมงที่ 11-12  



ครูสอนท าเป็นประโยคปฏเิสธและ ค าถาม 
กิจกรรมขัน้น าไปใช้ (Production) 
1. นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนในห้อง  5 คนโดยใช้ค าถามเกี่ยวกับกิจวตัรประจ าวัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 

 1.  ใบความรู้ 
 2.  ใบงาน 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกต 
 2. ตรวจผลงาน  
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             

              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 ( นางสาวสมจิต   ศรีพนาสนธ์ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

   โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
  แผนการจัดการเรียนรู ้  

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง   Present continuous    เวลา  15   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2561    
วันจัดการเรียนรู้    9 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรูต้ 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา กบัภาษา
และวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบักาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานใน 

                            การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปดิโลกทัศน์ของตน 

2. สาระส าคัญ 

 ในการเขียนภาษาองักฤษนั้นหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ หลกัไวยากรณ์ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้เร่ืองค า หนา้ท่ี
ของค า โครงสร้างของประโยค จึงจะท าใหเ้ขียนเร่ืองราวต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

3. ตัวชี้วัด 
 1.ค า กลุ่มค า ประโยคของภาษาตา่งประเทศและภาษาไทย 

 2.ค าศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 

1. ครูเลือกกรยิา 1 ตัวแล้วแสดงท่าทางประกอบ เช่น sleep (ท าท่านอน) จากนั้นให้นักเรียนทายว่าเปน็กริยาใด 
2. ท าข้ันตอนท่ี 1 ซ้ าโดยเลือกกรยิาดังนี้ walk, run, jump 

กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
.          3.  ครูถามนักเรียนว่า จากกริยาข้างต้น walk, run, jump ถ้าจะท าให้เป็น Present Continuous Tense ต้องท า
อย่างไร (นักเรียนอาจตอบว่า เตมิ ing ) จากนั้นครูน านักเรยีนเข้าสู่เรื่องPresent Continuous Tense 
 4.ครูใช้ค าถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมนักเรยีนเกี่ยวกับสถานการณ์ทีจ่ะใช้ Present Continuous Tense คือ 
o   Present Continuous Tense ใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง 
o   Present Continuous Tense มีโครงสร้างอย่างไร 
o   Present Continuous Tense มีหลักการใช้อย่างไร 
 5.ครูแจกใบความรู้ที ่1 เรื่อง Present Continuous Tense พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างบนกระดานเกี่ยวกับ
หลักการใช้ต่างๆ 
      
 



 กิจกรรมขัน้ฝึก (Practice) 

ชั่วโมงที่ 1-2 

 ครูให้นักเรียนเรียนเรื่อง  กฎการเติม ing หลัง verb  

1. เติม  ing ได้เลย 

Infinitive ING form 

to feel feeling 

to go going 

to work working 

to sleep sleeping 

2. กริยาทีล่งท้ายด้วย  e ให้ตัด  e  ออกแล้วเติม   ing 

Infinitive ING form 

to live living 

to have having 

to make making 

to take taking 

3 กริยาทีเ่สียงสั้นให้ ดับเบิล้ตัวสะกด ก่อนแล้วจึงเติม ing 

Infinitive ING form 

to stop stopping 

to sit sitting 

to plan planning 

to get getting 

to swim swimming 

ชั่วโมงที่ 3-4 

ครูให้นักเรียนเรียนเรื่องประโยคบอกเล่า โดยครูเขยีนโครงสร้งประโยคให้ และให้นักเรียนแต่งประโยคจากรูปในใบงานท่ีครู
เตรียมมา 

ชั่วโมงที่ 5-6  

ครูให้นักเรียนเรียนเรื่องประโยคปฏิเสธ โดยครูเขียนโครงสร้งประโยคให้ และให้นักเรยีนแต่งประโยคจากรูปในใบงานท่ีครู
เตรียมมา 

ชั่วโมงที่ 7-8 

ครูให้นักเรียนเรียนเรื่องประโยคค าถาม Yes-No question โดยครูเขียนโครงสร้งประโยคให้ และให้นกัเรียนแต่งประโยคจาก
รูปในใบงานท่ีครูเตรยีมมา 



 

ชั่วโมงที่ 9-10 
ครูให้นกัเรียนท ำแบบฝึกหดัรวมเพื่อทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมำ 

กิจกรรมขัน้น าไปใช้ (Production) 
 นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับ Present Continuous Tense ลงในสมดุของตนเอง 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 

 1.  ใบความรู้ 
 2.  ใบงาน 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกต 
 2. ตรวจผลงาน  
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             

              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 ( นางสาวสมจิต   ศรีพนาสนธ์ )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

  แผนการจัดการเรียนรู ้  
แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง comparison           เวลา   12  ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2561    
วันจัดการเรียนรู้   6 ส.ค. – 31 ส.ค. 2561 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน ต 1.3     น าเสนอข้อมลูข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้     
                       และเปิดโลกทัศน์ของตน 
     2. สาระส าคัญ 
 - การเปรียบเทียบ ขั้นธรรมดา ข้ันกว่า และขั้นสูงสดุตามกฏ 
3. ตัวชี้วัด 
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกดิขึ้นในห้องเรียน จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สตัว์และ สิ่งของตามที่ฟังหรอือ่าน 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 
- ครูให้นักเรียนดูภาพสุนัขตัวใหญ่และแมวตัวเล็กบนกระดาน ครูชี้ไปที่สุนัขและพูดว่า The dog is big. แล้วชี้ไปที่
แมวและพูดว่า The dog is bigger than the cat. ให้นักเรียนฝึกพูดประโยคตามครู ครูเขียนประโยคบนกระดานและชี้ไปที่
ค า bigger than เขียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษร –er แล้วอธิบายว่า big เป็นค าคุณศัพท์บอกลักษณะ เมื่อเราเติม –er ที่
ค าคุณศัพท์จะมีความหมายว่ามากกว่า ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –er คือค าคุณศัพท์ข้ันกว่าและเปรยีบเทียบสิ่งของสองสิ่ง 
- - ครูให้นักเรียนดูภาพบนกระดานซึง่เล็กกว่าแมว ครูชี้ให้นักเรยีนดูที่สนุัข แมว และหน ูแล้วพูดว่า The mouse is 
small. The mouse is the smallest. แล้วเขียนประโยคนีบ้นกระดานและวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่ลงท้ายด้วย –est. ครู
อธิบายว่าเมื่อเตมิ –est ที่ค าคุณศพัท์จะมีความหมายว่ามากท่ีสุด ครูอธิบายว่าค าคณุศัพท์ที่ลงท้วยด้วย –est คือค าคุณศัพท์
ขั้นสุด และเปรยีบเทียบสิ่งของมากกว่าสองสิ่งขึ้นไป 
กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 

ครูพูดถึง ค าที่น ามาเปรียบเทียบตอ้งใช้ค าคุณศัพท์  
      กิจกรรมขั้นฝึก (Practice) 
            ชั่วโมงที่ 1 
 ครูบอกนักเรียนว่า การน าค าคณุศพัท์มาเปรียบเทียบมีกฏอยู่ทั้งหมด 6 ข้อ แต่เรา ป.3 ครูจะให้รู้จักแค ่4 ข้อ 
เท่านั้น 
1)  1 syllable adjectives ending in  ( ER, EST) 
tall ______ _______ cheap _____ _______ small _______ __________ 
2) Adjectives ending in:  vowel + consonant + ER, EST ----> double consonant  



(big, bigger, the biggest)  
fat______ _______hot______ _______red______ _______sad______ _______ 
3) Adjectives ending in: "e" + ER, EST ----> "e" before the suffix is omitted (blue, bluer, the bluest) 
 brave______ ______pale______ _______rude______ _______ simple______ ______ 
4) Adjectives ending in: consonant + "y" + ER, EST -----> "y" sifts for  "i"  
(busy, busier, the busiest)  
dry______ _______   happy________ _______  
ชั่วโมงที2่  
 ครูให้นักเรียนเรียนการเปรียบเทยีบขั้นกว่า  
ชัวโมงที่ 3  
 ครูให้นักเรียนเปรยีบเทียบเป็นขั้นสูงสุด 
ชั่วโมงที่ 4  
 ครูน าแบบฝึกมารวมทั้งขั้นกว่าและสูงสดุ ดดยให้นักเรียนสังเกตจากค าว่า than  และ  the  
กิจกรรมขัน้น าไปใช้ (Production) 
 นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมมา 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์  

1.  ใบความรู ้
 2.  ใบงาน 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกต 
 2. ตรวจผลงาน  
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             

              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 ( นางสาวสมจิต   ศรีพนาสนธ์ )  

 


