
      โรงเรียนประถมสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
           แผนการจัดการเรียนรู ้  

แผนการจดัการเรียนรู้                  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่              เรื่อง   Present Simple Tense                เวลา  3   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้   10 พฤษภาคม 2562   
 วันจัดการเรียนรู้    21. – 24 พ.ค. 2562 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคีวามเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมี             
                     ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ ภาษาและวัฒนธรรมไทย   
                     และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
2. สาระส าคัญ     
 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  ที่โลกแคบลงด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการเดินทางที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น ดังนั้น  การเรียนรูภ้าษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  การฝึกแปลจะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได ้
3.สาระการเรียนรู้ 
        3.1     บอกโครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense  ได้ถูกต้อง         
       3.2     บอกกฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้องกับโครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense            ได้ถูกต้อง 
       3.3     สามารถเปลี่ยนค ากริยาโดยการเติม  s  และ  es  เมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษท่ี  3  ได้ถูกต้อง                                                              
       3.4     บอกความหมายและใช้ค า  adverbs  of  frequency  ได้ถูกต้อง 
       3.5     ถามและตอบค าถามแบบ  Yes / No question  และ  Wh-question  ได้ 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 
1.     ครูตั้งค าถามกับนักเรียนว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างไรและท าไมนักเรยีนต้องเรยีนภาษาอังกฤษ   ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความ
คิดเห็น   และสรุปถึงความจ าเป็นที่จะต้องเรียนใหเ้ข้าใจความรู้พื้นฐานอย่างถ่องแท้เสียก่อนเพื่อให้สามารถต่อยอดไปในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
 ทบทวนความรู้ เร่ือง  ค าสรรพนาม  ค านามเอกพจน์และพหูพจน์ โดยครูขีดเส้นแบ่งคร่ึงกระดานด าเขียนด้านบนแต่ละฝ่ังว่า  
Singular  (เอกพจน์) และ  Plural  (พหูพจน์)   จับสลากเลขที่ให้นักเรียนบอกค าสรรพนามหรือค านามคนละ  1  ค า  และออกมาเขียนว่า
ค านั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์  เพ่ือนในห้องช่วยกันตรวจสอบวา่ถูกต้องหรือไม่   ครูชี้แจงเพ่ิมเติมว่าค านามบางค ามีรูปเป็นพหูพจน์โดยไม่
ต้องเติม  s  เช่น  men ,children ,  people ,  teeth   เพ่ือให้นักเรียนระวังเวลาเขียนประโยค 
กิจกรรมขัน้ฝึก (Practice)  
                         ชั่วโมงที่ 1  
 ครูชี้แจงให้นักเรียนจ าว่าถ้าเป็นโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้กริยา ที่ครูก าหนดให้ใน
แบบฝึกที่ครูเตรียมมา และ แต่งประโยคจากรูปภาพ ครูชี้ให้นักเรียนดูตัว time marker บอกความเป็น present simple tense  ในแต่ละ
ข้อว่ามีอะไรบ้างท่ีบอกความเป็นสิ่งท่ีท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน พร้อมกับแปลด้วยครูเดินตรวจพร้อมให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขในกรณีที่นักเรียน
ท าผิด  ถ้าถูกต้องครูให้แรงเสริมด้วยการกล่าวชม  เช่น   good ,  excellent ,  well  done ,  
  ชั่วโมงที่ 2  
   ครูจับสลากเลขท่ีของนักเรยีนใหอ้อกมาเขียนโครงสร้างประโยค  Present Simple  Tense  ถ้าเขียนไม่ได้ให้เพื่อนในห้องช่วยกันบอก  
จะไดโ้ครงสร้างดังนี้     ประธาน   +   กริยาช่องที ่1   +   กรรมหรอืส่วนขยาย + time marker 
  ครูเขียนค าต่อไปนี้บนกระดานด า       Subject            :           She     
      Verb                :           study 
     Complement    :           English 
     Time marker     :  every day 



 
ให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคตามโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  โดยส่งตัวแทนออกมาเขยีนบนกระดานด า  จะได้ประโยคทีถู่กต้อง คือ  
She  studies  English every day.  จากนั้นเปลีย่นประธานกริยาและส่วนขยายไปตามความเหมาะสม  หรือจะให้นักเรียนเป็นผู้ก าหนดก็ได้
นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสรา้งและรายละเอียดตามความเข้าใจของนักเรียน 
 ครูอธิบายว่าในบางครั้งโครงสร้างประโยคนี้ก็จะมคี ากริยาวเิศษณ์ทีบ่อกความถี่ของการกระท า  ( Adverbs  of  frequency ) มาด้วย    
ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ากลุ่มค าเหล่านี้มีค าอะไรบ้าง  ครูจดไว้บนกระดานด า  และเพื่อให้เข้าใจมากยิง่ขึ้นให้นักเรียนช่วยกันเรียงค าใหม ่ โดยจะ
เริ่มจากมากไปหาน้อย  อาจจะใสจ่ านวนเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณไว้ข้างหลังเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี ้                                       
  always  100%  usually    80%   sometimes  40%   never  0% 
  นักเรียนศึกษาต าแหน่งของ  Adverbs  of  frequency ในประโยค ครูให้หลักในการท่องจ าง่ายๆ  คือ  อยู่หลังกริยาช่วย  อยู่หน้ากรยิาแท ้ ครู
อธิบายเพิ่มเตมิให้นักเรยีนรู้ว่ากลุม่ค าที่ใช้บอกความถี่น้ีจะใช้ตอบค าถามที่  ขึ้นต้นด้วย  How  often  ซึ่งแปลว่าบ่อยแคไ่หน  ครูถามนักเรียนด้วย
ค าถามว่า    How  often  do  you  read  an  English  book?  แล้วสุ่มตัวอย่างเรียกเลขท่ีให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ  จากนั้นนักเรยีน จับคู่ถาม
ตอบข้อมูลตามความเป็นจริงของนักเรียนและจดบันทึกไว้ในสมดุของนักเรียน  โดยครูเป็นผู้ก าหนดโจทย์ดังน้ี 1 .play games  2. watch T.V.   3 
have a shower เป็นต้นครูเดินดนูกัเรียนท ากิจกรรมโดยคอยใหค้ าแนะน า  และเน้นให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบกันจริงๆ  เสร็จแล้วส่งใบงานท่ี
ครูเตรียมมา                                                                 
 ครูแจกใบงานให้กับนักเรียน  ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆ กันท้ัง 10 ข้อ  ทบทวนโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  อีกครั้ง  นักเรียน
ศึกษาหลักการ   เตมิ  s  และ  es  และค ากริยาที่ลงท้ายด้วย  y   ว่ามีวิธีการอย่างไร  เพื่อให้เกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   ครูให้นักเรียนเลขท่ี 1   
พูดค าศัพท์มา  1  ค า  นักเรียนเลขท่ี 2   บอกว่าค านั้นต้องเติม  s  หรือ  es   หรือต้องเปลี่ยน  y เป็น  i  แล้วเติม es     นักเรียน  เลขท่ี 3   พูด
ค าศัพท์  นักเรียนเลขท่ี 4  เป็นผู้ตอบท าแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน  โดยเพื่อนและ   ครเูป็นผูต้รวจสอบว่าถูกต้องหรือไม ่จากนัน้นักเรียน
ท าใบงานด้วยตนเอง ส่งครูเพื่อตรวจสอบ 
   นักเรียนเข้ากลุม่เพื่อศึกษารายละเอียดตามเรื่องที่ได้รบัมอบหมาย    โดยครูแจกกรอบความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้แต่ละกลุ่ม และไปหา
ข้อมูลเพิ่มเติม   โดยครูคอยช่วยเหลือและใหค้ าแนะน า   จากนั้นแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เพื่อเตรยีมน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบนอกเหนือจากตัวอย่างที่ครูให้ไว้ในกรอบความรู้ จากนั้นนักเรียนแตล่ะกลุ่มรายงานหน้าช้ันเรยีน  เพื่อนในห้องซักถาม
ข้อสงสัยจากนั้นมอบหมายให้ท าใบงานท่ีครูเตรยีมให ้
 ครูทบทวนเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับ Present simple tense ทั้งหมดเพือ่งเตรียมสอบเก็บคะแนนความเขา้ใจ 
 ช่ัวโมงท่ี 3 
 ครูทดสอบเก็บคะแนนความเข้าใจ 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ใบงานท่ีครูเตรียมมา 
 2. แบบฝึกหัด 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมิน 
 - ประเมินจากการตอบค าถามปากเปล่า ท าแบบฝึกหัด และการแสดงบทบาทสมมติ 
 -การทดสอบความเข้าใจ 
 เครื่องมือวัดประเมินผล 
  - แบบฝึกหัด 
  - ข้อสอบ 
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             



              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
                                                             (นางสาวสมจิตร    ศรีพนาสนธ์) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
                    แผนการจัดการเรียนรู ้  

แผนการจดัการเรียนรู้                         กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
หน่วยการเรียนรู้ที่                   เรื่อง   Present Continuous Tense   เวลา  5  ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้     10 พฤษภาคม 2562   
 วันจัดการเรียนรู้   27 -31 พ.ค. 2562 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใชไ้ด้ 
                             อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
           มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
                             ภาษาและวฒันธรรมไทย  และน ามาใชอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต4.1 สามารถใช้การภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษาชุมชน และสังคม 
2. สาระส าคัญ 
ในการเขียนภาษาอังกฤษน้ันหลักที่ส าคัญที่สดุคือ หลักไวยากรณผ์ู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องค า หน้าท่ีของค า โครงสร้างของประโยค จึงจะ

ท าให้เขียนเรื่องราวต่างๆ ได้ถูกต้อง  นักเรียนควรเรยีนรู้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยค และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อจะไดส้ามารถ
สื่อสารได้ถูกต้องตามสถานการณ ์
3. สาระการเรียนรู้ 
เนื้อหา 
 1. Present ContinuousTense :   
  - แบบฝึกหัด Grammer ในหนังสือเรียน 
 2. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 -  การออกค าสั่ง ค าแนะน า ค าของร้อง (To give and follow commands and instructions) 
 -  การพูดบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น (To talk about ongoing actions and facts) 
 - การพูดเกีย่วกับบุคคล (To talk about people) 
 -  การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย (To express approval and disapproval) 
 3. ไวยากรณ ์

- Present Progressive Tense 
             How’s the new movie going? 
 We’re filming. 
 He’s fixing hair. 
 She’s helping me with my line. 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 
 ครูเลือกกริยา 1 ตัวแล้วแสดงท่าทางประกอบ เช่น sleep (ท าท่านอน) จากนัน้ให้นักเรียนทายว่าเป็นกริยาใด   ท าขั้นตอนที่ 1 ซ้ า
โดยเลือกกริยาดังนี้ walk, run, jump 
กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
 ครูถามนักเรียนว่า จากกริยาข้างต้น walk, run, jump ถ้าจะท าให้เป็น Present Continuous Tense ต้องท าอย่างไร (นักเรียน
อาจตอบว่า เติม ing ) จากนั้นครูน านักเรียนเข้าสู่เร่ืองPresent Continuous Tense ครูใช้ค าถามเพ่ือทบทวนความรู้เดิมนักเรียนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่จะใช้ Present Continuous Tense คือ 
o   Present Continuous Tense ใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง 
o   Present Continuous Tense มีโครงสร้างอย่างไร 
o   Present Continuous Tense มีหลักการใช้อย่างไร 
ครูแจกใบความรู้ เร่ือง Present Continuous Tense พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างบนกระดานเกี่ยวกับหลักการใช้ต่างๆ 
 
 



กิจกรรมขัน้ฝึก (Practice)  
ชั่วโมงที่ 1   
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
    นักเรียนฝึกอ่านค ากริยาต่างๆ ที่ครูก าหนด 
ชั่วโมงที่ 2 
 1. นักเรียนท าแบบฝึกหดั การเปลีย่นค ากริยา ที่สามารถเติม ing มากขึ้น   
 2. นักเรียนมาฝึกตั้งค าถาม- ตอบเป็นคู่โดยใช้โครงสร้างประโยค continuous tense เปลีย่นกันตั้ง หลังจากนั้น สุ่มนักเรียนมาฝึกท า
แบบหัดบนกระดานเพื่อเป็นตรวจความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้ง 
 3. นักเรียนฝึกแต่งประโยคปากเปล่าโดยครูก าหนดประธานและกริยาให้ เช่น John / walk นักเรียนก็แต่งว่า John is walking. 
เป็นต้น ท าทั้งชั้นและทลีะคน  ให้นักเรียนแต่งประโยค Present Continuous Tense โดยวาดภาพประกอบ เช่น ประโยค He is 
swimming. ก็วาดรูปผู้ชายว่ายน้ า เป็นต้น 
ชั่วโมงที่ 3 
 1. ครูและนักเรียนสนทนากันเรื่องเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบนั จะต้องใช้ present Continuous Tense  เช่น I’m writing a 
letter. What are you doing right now? 
 2. ครูพูดคุยกับนักเรียนในสิ่งท่ีก าลังเกิดขึ้นจริง ๆ ใช้ continuous tense 
.          3.  นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับ Present Continuous Tense ลงในสมุดของตนเอง 
 ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาท้ังหมด พร้อมทั้งท าแบบทบทวน 
 สอบเก็บคะแนน 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 
 -  คอมพิวเตอร์ 
 - ใบงาน ใบความรู ้
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม การท างานเดี่ยว กลุ่ม และคู่ 
 2. ประเมินจากแบบฝึกหดั  
 3. การทดสอบ 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  - แบบฝึกหัด 
  - รูปภาพถาม-ตอบ 
  - แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
              
 
      

ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                        (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ ) 
                 ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (นางสาวสมจิตร    ศรีพนาสนธ)์ 
 

  

 

 



 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
                    แผนการจัดการเรียนรู ้  

แผนการจดัการเรียนรู้                         กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
หน่วยการเรียนรู้ที่                   เรื่องpresent simple or Present Continuous Tense  เวลา  3  ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้     10 พฤษภาคม 2562   
 วันจัดการเรียนรู้   27 -31 พ.ค. 2562 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคิดเห็น 
     มาตรฐานที่ ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก  และความคิดเห็นอย่างมี   
                                   ประสิทธิภาพ 
     มาตรฐานที่ ต 1.3  น าเสนอข้อมลูข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  โดยการพูดและการเขียน 
        สาระที่ 2  :  ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐานที่ ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
     
     มาตรฐานที่ ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย  และ
น ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
    มาตรฐานที่ ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 

2. สาระส าคัญ 
ผู้เรียนจะเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่าง Present  Simple  Tense  กับ Present  Continuous  Tense   

3. สาระการเรียนรู้ 
เนื้อหา 
 1. -  สร้างประโยคตามโครงสร้างของ Present  Simple  Tense  และ  Present  Continuous  Tense   
 -  Present  Simple  Tense  ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เป็นความจริง  สิ่งที่ท าเป็นประจ า  นิสยั  หรือกิจวัตรประจ าวัน 
           -  ส่วน  Present  Continuous  Tense นั้น  ใช้บรรยายสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด 
 - time marker : always , usually , sometimes , never , every ….., now , at the moment,  today 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 
  ชั่วโมงที่ 1  ก่อนสอน  :   
       1.1  ครูพูดว่า  “ I’ m  teaching  English now.  
       1.2  และพูดว่า  “ I  clean  my  apartment  every  day. 
        ผู้สอน  พูดทวนประโยคและแก้ไขรูปกริยาของ tense ให้ถูกต้อง 
     กิจกรรมการเรียนการสอน 
      -  ให้ผู้เรียนศึกษาโครงสร้างประโยคของ  Present  Simple  Tense  และ Present  Continuous  Tense  (หรือ
เรียกว่า  Progressive  Present  Tense)  โดยเปรียบเทียบโครงสร้างและจากค ากริยาตัวเดียวกัน       
       1.  หลักเกณฑ์การเติมส่วนทา้ยท่ีกริยา  ทั้งของ  Present  Simple  Tense  และ Present  Continuous  
Tense 
       2. วิธีการใช้  Present  Simple  Tense  และ Present  Continuous  Tense 
 ชั่วโมงที่ 2  
    (1)  ให้ผู้เรียนเติมค ากริยาที่โจทย์ก าหนด  ให้อยู่ในรูป Present  Continuous ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  ตรวจค าตอบ
พร้อมกันทั้งชั้นเรียน 
    (2)  ให้ผู้เรียนสร้างทั้งค าถามและค าตอบสั้น ๆ  โดยอาศัยโจทย์ / ข้อความ แต่งเป็นประโยคในรูป Present  
Continuous ลงในช่องว่างให้ถกูต้องสมบูรณ์ 
   



 ชั่วโมงที่ 3 
         ส่วนของ  Present  Simple (do, does) :  ผู้สอนควรอธิบายว่าค าใดใช้ตามหลังค าถามประเภท  Wh-question    
         1.  ผู้สอน 
     1.1  เขียนโครงร่างบทสนทนาบนกระดาน  โดยเว้นช่องว่างส าหรับค าศัพท์เกี่ยวกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไว้
ดังนี้ 
           A :    What  are  you  doing  right  now ? 
           B :  I’  m _______________ . 
           A :  You’  re __________ ?  You  usually __  In  your  free  time. 
     1.2  เขียนชื่อกจิกรรม (เช่น  watch  TV,  study  English,  write  a  letter)  ลงบนกระดาน  โดยใช้
กริยารูป Present  Simple   
     1.3  เลือกผู้เรียนอาสาสมัคร 2 คน  แสดงบทบาทสมมติตามตัวอย่างบทสนทนา  แล้วให้ผู้เรียนท ากิจกรรม
ดังกล่าวเป็นคู่ 
   
         ผู้สอน   
         -  เขียนค ากริยา drive,  say,  sit,  fix,  write,  run,  show,  get และ  make  ลงบนกระดาน  
         -  เขียนรูปค ากริยา + ing  หลังค ากริยา (ที่ผู้สอนได้เขียนไว้) แต่ละค าให้ถูกต้อง 
         -  ช่วยกันสรุปกฎส าหรับการสะกดค าของกริยา (ลงท้ายด้วย –ing) 
         -  เลือกค ากริยารูป Present  Continuous (ที่ผู้สอนก าหนด) มา 5 ค า แล้วใช้ค ากริยาท่ีเลือกแต่งประโยคโดยการ 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 
 -  คอมพิวเตอร์ 
 - ใบงาน ใบความรู ้
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม การท างานเดี่ยว กลุ่ม และคู่ 
 2. ประเมินจากแบบฝึกหดั  
 3. การทดสอบ 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  - แบบฝึกหัด 
  - รูปภาพถาม-ตอบ 
  - แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
              
 
      

ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                        (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ ) 
                 ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (นางสาวสมจิตร    ศรีพนาสนธ์) 
 
  
 

 



 


