
 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ   ภาคเรียนท่ี 1          ปีการศึกษา 2560   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง myself             เวลา   2   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2560        วันจัดการเรยีนรู้    30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2560 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและ 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลขา่วสาร  ความคดิรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการ

เขียน               ความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
           มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ตา่ง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วัด 

1. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
2. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
3. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว 

2. สาระส าคัญ 
 1.การใช้ภาษาเพื่อการฝึกทักทาย กล่าวลา ขอโทษ และแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนจ าเป็นต้องฝึกฝน การออกเสียง และเรียนรูว้ัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้อง 
 2. สนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกีย่วกับตนเองและบคุคลอื่นได้ 
3.สาระการเรียนรู้ 

1. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- เพื่อถาม – ตอบเกี่ยวกับสถานการณต์่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น  
การกล่าวทักทาย การแนะน าตัวเองและผู้อื่น การกล่าวขอบคุณ และการขอโทษ เป็นต้น 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 1-2 
กิจกรรมขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Warm – up) 
ครูเดินไปท่ีนักเรยีนคนหนึ่งในช้ัน พร้อมกับพูดทักทายและแนะน าตนเอง ให้นักเรียนคนนั้นพูดทักทายตอบและแนะน าตนเอง
เช่นกัน 
 Teacher : Hello. My name’s Tippawon. 
           B: Hello. I’m B. 
 ครูอธิบายว่า “Hello.” เป็นค าสภุาพกว่า “Hi.” ซึ่งสามารถใช้ทักทายได้กับทุกคนท้ังเด็กและผู้ใหญส่่วน “Hi.” ใช้
ทักทายกับเพื่อนสนิท หรือกับผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า แต่ในบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได ้
           1. ครูทักทายนักเรียน แนะน าตัว  ถามชื่อนักเรียนเช่น 

Hello, My name is…  
2. นักเรียนท าความรู้จักกับเพื่อนใหม ่โดยการทักทาย แนะน าตัวเอง และขอให้เพื่อนสะกดชื่อ พร้อมกับรวบรวมให้

ได้มากท่ีสุดในเวลาที่ครูก าหนด 
กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
      ทบทวนการทักทายและถามเพื่อนด้วย My name is _____. What’s your name ?  โดยครูเป็นผู้เริม่บอกช่ือตนเอง
ก่อนเป็นคนแรก  แล้วให้นักเรยีนทุกคนแนะน าตนเองจนครบทุกคน ทบทวนการใช้รูปประโยค What’s your name ? 
Where are you from? ให้นักเรยีน 



กิจกรรมขัน้ฝึก (Practice) 
 - ให้นักเรียนฝึกถาม- ตอบ  รูปประโยค  

What’s your name?   
Where are you from?  
What’s your address ? 
 What’s your telephone number? 

  - ให้นักเรียนฝึกการเขียนและอ่าน ชื่อ ท่ีอยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมขัน้น าไปใช้ (Production) 
 ให้นักเรียนเอาข้อมลูที่ถาม – ตอบกับเพ่ือนมาเขียนเป็นข้อมลูลงในกระดาษที่ครูเตรียมให้ และน าออกมาอ่านหน้า
ห้อง  
 
5. สื่อการเรียนรู้ / วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ใบงานท่ีครูเตรียมมาให ้
6. การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมิน 
 - ประเมินจากการตอบค าถามปากเปล่า และการแสดงบทบาทสมมติ 
 เครื่องมือวัดประเมินผล 
  - ใบงาน  
7. สรุปผลการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ.......................................................อาจารยผ์ู้สอน 
                   (นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ)             

              ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
                                                              ( นางสาวณัฐณชิา    ทนะไชย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



English Test 
  Choose the correct answer. 

 1. A: How are you? B: ________________  

  a. I’m fine. b. Hello. c. Nice to meet you. 

 2. A: ________________ B: My name is Suda. 

  a. What’s your name? b. How are you? c. How old are you? 

 3. Nice to ________ you. 

  a. meet b. read c. kiss 

 4. What’s ______________ name? 

  a. you b. your c. you’re 

 5. Mark:   Hi, ___________ Mark.  

  a. my name b. I’m c. I 

 6. Joe:   Hi, Helen. Helen: __________, Joe. 

  a. Hi b. I’m fine c. Goodbye 

 7. A: What’s your name? B: ________________ 

  a. I’m fine. b. I’m Jane. c. Goodbye. 

 8. A: _______________ B: I’m fine.  

  a. How old are you? b. How are you? c. What’s your name? 

 9. How _______ you?  

  a. is b. am c. are 

 10. I’m ____________. 

  a. fine b. you c. Hi 

 

 
 
 



                 
           แผนการจัดการเรียนรู ้  

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่     เรื่อง   Present Simple Tense                 เวลา  7   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้   10 พฤษภาคม 2560      วันจัดการเรียนรู้    27 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2560 
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 ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย   
                     และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด.            ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
2. สาระส าคัญ     
 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  ที่โลกแคบลงด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารและ
การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วขึน้ ดังนั้น  การเรียนรูภ้าษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  การฝึกแปลจะ
ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  และสามารถถ่ายทอดเนื้อหา
สาระภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 
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   ให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น   และสรุปถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเรยีนให้เข้าใจความรู้พื้นฐานอยา่งถ่องแท้เสียก่อนเพื่อให้สามารถ
ต่อยอดไปในระดับท่ีสูงขึ้นได ้
กิจกรรมขัน้น าเสนอ (Presentation) 
 ทบทวนความรู้ เร่ือง  ค าสรรพนาม  ค านามเอกพจน์และพหูพจน์ โดยครูขีดเส้นแบ่งคร่ึงกระดานด าเขียน
ด้านบนแต่ละฝั่งว่า  Singular  (เอกพจน์) และ  Plural  (พหูพจน์)   จับสลากเลขที่ให้นกัเรียนบอกค าสรรพนามหรือ
ค านามคนละ  1  ค า  และออกมาเขียนว่าค านั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์  เพ่ือนในห้องช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้อง
หรือไม่   ครูชี้แจงเพ่ิมเติมว่าค านามบางค ามีรูปเป็นพหูพจน์โดยไม่ต้องเติม  s  เช่น  men ,children ,  people ,  
teeth   เพ่ือให้นักเรียนระวังเวลาเขียนประโยค 
กิจกรรมขัน้ฝึก (Practice)  
                         ชั่วโมงที่ 1  



 ครูชี้แจงให้นักเรียนจ าว่าถ้าเป็นโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้กริยา
ช่วยคนละ  3  ประโยคพร้อมกับแปลด้วยครูเดินตรวจพร้อมให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขในกรณีที่นักเรียนท าผิด  ถ้าถูกต้องครู
ให้แรงเสริมด้วยการกล่าวชม  เช่น   good ,  excellent ,  well  done ,  
  ชั่วโมงที่ 2  
   ครูจับสลากเลขท่ีของนักเรยีนใหอ้อกมาเขียนโครงสร้างประโยค  PresentSimple  Tense  ถ้าเขียนไม่ได้ให้เพื่อน
ในห้องช่วยกันบอก  จะได้โครงสรา้งดังนี้     ประธาน   +   กริยาช่องที่ 1   +   กรรมหรือส่วนขยาย 
  ครูเขียนค าต่อไปนี้บนกระดานด า       Subject            :           She     
      Verb                :           study 
     Complement    :           English 
 
ให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคตามโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  โดยส่งตัวแทนออกมาเขยีนบนกระดานด า  จะได้
ประโยคที่ถูกต้อง คือ  She  studies  English.  จากนั้นเปลี่ยนประธานกริยาและส่วนขยายไปตามความเหมาะสม  หรือจะให้
นักเรียนเป็นผู้ก าหนดก็ได้นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสรา้งและรายละเอียดตามความเข้าใจของนักเรยีน 
 ช่ัวโมงท่ี 3  
 ครูอธิบายว่าในบางครั้งโครงสร้างประโยคนี้ก็จะมคี ากริยาวเิศษณ์ทีบ่อกความถี่ของการกระท า  ( Adverbs  of  
frequency ) มาด้วย    ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ากลุ่มค าเหล่านี้มีค าอะไรบ้าง  ครจูดไว้บนกระดานด า  และเพื่อให้เข้าใจมาก
ยิ่งข้ึนให้นักเรียนช่วยกันเรยีงค าใหม่  โดยจะเริม่จากมากไปหาน้อย  อาจจะใส่จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณไว้ข้างหลังเพื่อให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี ้                                        always                  100% 
    usually                 80% 
    sometimes          40% 
    never                    0% 
  นักเรียนศึกษาต าแหน่งของ  Adverbs  of  frequency ในประโยค ครูให้หลักในการท่องจ าง่ายๆ  คือ  อยู่หลังกริยาช่วย  
อยู่หน้ากริยาแท้  ครูอธิบายเพิ่มเตมิให้นักเรียนรู้ว่ากลุม่ค าที่ใช้บอกความถี่น้ีจะใช้ตอบค าถามท่ี  ขึ้นต้นด้วย  How  often  ซึ่ง
แปลว่าบ่อยแคไ่หน  ครูถามนักเรยีนด้วยค าถามว่า    How  often  do  you  read  an  English  book?  แล้วสุ่มตัวอย่าง
เรียกเลขท่ีให้นักเรียนเป็นผูต้อบ  จากนั้นนักเรียน จับคู่ถามตอบข้อมูลตามความเป็นจริงของนักเรียนและจดบันทึกไว้ในสมดุ
ของนักเรียน  โดยครูเป็นผู้ก าหนดโจทย์ดังนี ้1 .play games  2. watch T.V.   3 have a shower เป็นต้นครูเดินดูนักเรียน
ท ากิจกรรมโดยคอยใหค้ าแนะน า  และเน้นให้นักเรียนฝึกสนทนาโตต้อบกันจริงๆ  เสร็จแล้วส่งใบงานท่ีครูเตรียมมา                                                                 
 ช่ัวโมงท่ี4 
 ครูแจกใบงานให้กับนักเรียน  ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆ กันท้ัง 10 ข้อ  ทบทวนโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  
อีกครั้ง  นักเรียนศึกษาหลักการ   เติม  s  และ  es  และค ากรยิาทีล่งท้ายด้วย  y   ว่ามีวิธีการอย่างไร  เพื่อให้เกิดความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น   ครูให้นักเรียนเลขท่ี 1   พูดค าศัพท์มา  1  ค า  นักเรียนเลขท่ี 2   บอกว่าค านั้นต้องเติม  s  หรือ  es   
หรือต้องเปลีย่น  y เป็น  i  แล้วเตมิ es     นักเรียน  เลขท่ี 3   พูดค าศัพท์  นักเรียนเลขท่ี 4  เป็นผู้ตอบท าแบบน้ีต่อไปเรื่อย 
ๆ จนครบทุกคน  โดยเพื่อนและ   ครูเป็นผูต้รวจสอบว่าถูกต้องหรือไม ่จากนั้นนักเรียนท าใบงานด้วยตนเอง ส่งครูเพื่อ
ตรวจสอบ 
  

ช่ัวโมงท่ี 5 
.     ครูแจกใบงานท่ีนักเรียนท าและอธิบาย ข้อใดท่ีผดิให้นักเรียน แก้ไขโดยการอ่านกรอบความรู้อีกครั้ง  และท าใบงานข้อนั้น
ใหม ่
       แบ่งนักเรียนเป็น  6  กลุ่ม  มอบหมายงานดังนี ้
       กลุ่มที ่ 1     ศึกษากรอบความรู้ที่  3   Present  Simple  Tense  ในรูปของ  negative  form              
       กลุ่มที ่ 2     ศึกษากรอบความรู้ที่  3   Present  Simple  Tense  ในรูปของ  question  form   
       กลุ่มที ่ 3     ศึกษากรอบความรู้ที่  3   Present  Simple  Tense  ในรูปของ  question  form  รูปแบบที ่ 3  ที่
ขึ้นต้นด้วย  Wh - question 



     นักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อศึกษารายละเอยีดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย    โดยครูแจกกรอบความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้แต่ละกลุ่ม 
และไปหาข้อมูลเพิ่มเติม   โดยครคูอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน า   จากนั้นแต่ละกลุ่มสรุปความรูเ้พื่อเตรียมน าเสนอหนา้ช้ัน
เรียน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบนอกเหนือจากตัวอย่างที่ครูให้ไว้ในกรอบความรู้ จากนั้นนักเรียนแตล่ะกลุ่มรายงานหน้าช้ันเรยีน  
เพื่อนในห้องซักถามข้อสงสัยจากนั้นมอบหมายให้ท าใบงานท่ีครูเตรยีมให ้
 ช่ัวโมงท่ี 6 
 ครูทบทวนเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับ Present simple tense ทั้งหมดเพือ่งเตรียมสอบเก็บคะแนนความเขา้ใจ 
 ช่ัวโมงท่ี 7  
 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....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
                                                              ( นางสาวณัฐณชิา    ทนะไชย ) 
 
 
 


