
 

   
แผนการจดัการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ภาคเรียนท่ี 1        ปีการศึกษา 2560   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง Present simple tense           เวลา   10   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2560     วันจัดการเรียนรู้    27 มิ.ย.  –  29 ก.ค.  2560 
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 ทั่วไป 

I am  

 

do 

 

 

have 

 

 

go 

run , walk , study , 

watch , wash , 

dress , play ,…. 
We  

are You 

They 
ประธาน
พหูพจน ์

      

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....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
                                                              ( นางสาวณัฐณชิา    ทนะไชย ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจดัการเรียนรู ้
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ       ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    เรื่อง   Present continuous    เวลา  10   ช่ัวโมง 
วันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้  10 พฤษภาคม 2560     วันจัดการเรียนรู้    1 ส.ค. –  2 ก.ย. 2560 
อาจารยผ์ู้สอน นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ    

1. มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรูต้ 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานใน 

                            การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปดิโลกทัศน์ของตน 

2. สาระส าคัญ 
 ในการเขียนภาษาอังกฤษนั้นหลักที่ส าคัญที่สุดคือ หลักไวยากรณ์ผู้เรียนต้องมีความรู้เร่ืองค า หน้าที่
ของค า โครงสร้างของประโยค จึงจะท าให้เขียนเร่ืองราวต่างๆ ได้ถูกต้อง 

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.ครูแจกใบความรู้ที่ 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 
ครูให้นักเรียนท ำแบบฝึกหัดรวมเพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนมำ 

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

 

 

 

 

 

 


