
 

 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

แผนการจัดการเรียนรูรายช่ัวโมง  ปการศึกษา 2563 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชา ภาษาอังกฤษ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  Self      เรื่อง  Hello, How are you? 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  สัปดาหท่ี  4  ช่ัวโมงท่ี  18 

ครูผูสอน นางสาวภารดี  ชัยศิริ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัน / เวลาท่ีทำการเรียนการสอน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1/2      วันท่ีสอน     สิงหาคม 2563  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล 

ตัวช้ีวัด ต 1.1.2 ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงและสะกดคำงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

 ต 1.1.3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำท่ีฟง 

 มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ    

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด ต 1.2.1 พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง 

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด และ

การเขียน  

ตัวช้ีวัด ต 1.3.1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยาง

เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ตัวช้ีวัด ต 2.1.1 พูดและทำทาประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

ตัวช้ีวัด ต 4.1.1 ฟง /พูดในสถานการณงายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

  

 

2. วัตถุประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถ 

 1. อธิบายคำทักทายตามวัฒนธรรมเจาของภาษาได(K) 

 2. พูดคำศัพทและประโยคไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ(P) 

 3. เขียนประโยคภาษาอังกฤษตามแบบได(P) 



 4. มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน(A) 
 

3. สาระการเรียนรู 

 3.1 ความรู 

 การเรียนรูเก่ียวกับการทักทาย การแนะนำตนเอง เปนการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพ่ือจะได

นำไปใชสื่อสารไดถูกตอง  

เนื้อหา/ประโยค/คำศัพท  

- Hello, how are you? 

- I am happy / great / good / O.K. / hungry / cold / tired / sad / thirsty / wet / hot / angry. 

 3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

 1. ความสามารถในการพูดสสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) 

 2. ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะหหาคำตอบ) 

 3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การทำงานกลุมแบบรวมมือรวมพลัง) 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 
 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 4.1 Warm up (10 นาที) 

  1. นำหุนมือรูปสัตวมาพูดทักทายกัน 

Oink-oink : Hello Tweet-tweet. How are you? Tweet-tweet : Hello Oink-oink. I am happy. 

  2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการทักทาย ดวยคำถามกระตุนความคิด ดังนี้ 

   - หากนักเรียนพบเพ่ือนใหม นักเรียนจะเริ่มพูดกับเพ่ือนใหมวาอยางไรดี 

   - หากนักเรียนพบผูใหญ หรือคุณครู นักเรียนจะทำอยางไร 

   - จากการพูดคุยของ Tweet-tweet และ Oink-oink ขางตน นักเรียนทายวาเขาคุยอะไรกัน 

 4.2 Presentation (10 นาที) 

  3. ทบทวนบทเรียนโดยใช Genki English : How are you? (Word/Mini Lesson) 

- Hello, how are you? 

- I am happy / great / good / O.K. / hungry / cold / tired / sad / thirsty / wet / hot / angry. 

 4.3 Practice (20 นาที) 

  4. นักเรียนฝกรองเพลงพรอมทำทาทางประกอบเพลง Genki English : How are you? (Song) 

  5. นักเรียนแบงกลุมฝกพูดถาม-ตอบตามบทสนทนาในขอ 3 

  6. นักเรียนแตละกลุมทำงานสรางสรรคตามจินตนาการ “I am ………” โดยเขียนตามแบบจากบัตร

ภาพประกอบอักษร เรื่อง I am ….. 

 4.4 Production (15 นาที) 

  7. นักเรียนฝกประเมินผลงานของตนเอง 3 ระดับคือ Great/Good/O.K. และนำเสนอผลงานเปน

กลุมหนาชั้นเรียนดวยประโยค “Hello. My name is …….. I am ……..” 

 4.5 Wrap up (5 นาที) 

  8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการพูดถาม-ตอบเก่ียวกับการทักทาย 



 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 

 1.บทเรียนสำเร็จรูป Genki English : How are you? 

 2.หุนมือรูปสัตว 

 3.บัตรภาพประกอบอักษร เรื่อง I am ….. 

 4.กระดาษ A4/สีไม 
 

ประเมินผลการเรียนรู 

 1.ประเมินการพูดออกเสียงอยางถูกตอง คลองแคลว 

 2.ประเมินผลงานการเขียนตามแบบ และการวาดภาพตามจินตนาการ 

 3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

เกณฑประเมินทักษะการพูดส่ือสาร(10 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

การออกเสียง ออกเสียงคำศัพท
และประโยคได
ถูกตอง ทำใหเกิด
การสื่อสารท่ีดี 

ออกเสียงคำศัพท
และประโยคได
ถูกตองเปนสวนใหญ 
ทำใหเกิดการสื่อสาร 

ออกเสียงคำศัพท
และประโยคไดบาง 
ทำใหเกิดการสื่อสาร 

ออกเสียงผิดมากจน
สื่อสารไมได 

ความพยายามใน 
การสื่อสาร 

พูดตอเนื่องไมติดขัด 
สื่อสารไดชัดเจน
ถูกตอง 

พูดตอเนื่องไมติดขัด 
สื่อสารไดชัดเจนเปน
สวนใหญ 

พูดไดแตยังไม
คลองแคลว 

พูดติดขัด หยุดเปน
พักๆสื่อสารไม
ชัดเจน 

ทาทางประกอบ  
การพูด 

- - แสดงทาทางการพูด
ไดแนบเนียน เปน
ธรรมชาต ิ

มีอาการประหมา
อยางเห็นไดชัดเจน 

 

ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการพูด 

10 – 8 คะแนน  สูงกวารอยละ 80  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

       7 คะแนน  รอยละ 70 - 79  หมายถึง  ดีเลิศ 

       6 คะแนน  รอยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี 

       5 คะแนน  รอยละ 50 - 59  หมายถึง  ปานกลาง 

 4 – 0 คะแนน  ต่ำกวารอยละ 50 หมายถึง  กำลังพัฒนา 

 

 

 

 



เกณฑประเมินทักษะการเขียน : ผลงานนักเรียน (10 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

ข้ันตอนการทำงาน ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง รวดเร็ว 
ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง รวดเร็ว  

ไมทำงานตาม
ข้ันตอน 

คุณภาพของผลงาน ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย ถูกตอง มี
ความคิดสรางสรรค 
ตกแตงประณีต 
สวยงาม 

ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย ถูกตอง 
ตกแตงประณีต 
สวยงาม 

ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย ถูกตอง 

ผลงานไมสำเร็จตาม
เปาหมาย 

การนำเสนอผลงาน - - นำเสนอผลงานตาม
ข้ันตอนอยางถูกตอง 
ชัดเจน ครบถวน 

นำเสนอผลงานตาม
ไมเปนไปตาม
ข้ันตอน 

 

ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการพูด 

10 – 8 คะแนน  สูงกวารอยละ 80  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

       7 คะแนน  รอยละ 70 - 79  หมายถึง  ดีเลิศ 

       6 คะแนน  รอยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี 

       5 คะแนน  รอยละ 50 - 59  หมายถึง  ปานกลาง 

 4 – 0 คะแนน  ต่ำกวารอยละ 50 หมายถึง  กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค(10 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

มีวินัย - ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
ขอตกลง ในเวลาท่ี
กำหนด และเสนอ
ผลการปฏิบัติตาม
จริงทุกครั้ง 

ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
ขอตกลง ในเวลาท่ี
กำหนด และเสนอ
ผลการปฏิบัติเปน
บางครั้ง 

ไมปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
ขอตกลง ในเวลาท่ี
กำหนด และเสนอ
ผลการปฏิบัติไม
ถูกตองตามกติกา 

ใฝเรียนรู - ปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมายดวย
ความเต็มใจ 

ปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมายเปน
บางครั้ง 

ไมปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

มุงม่ันในการทำงาน ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง รวดเร็ว
งานมีประสิทธิภาพ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง รวดเร็ว 
งานมีประสิทธิภาพ
เปนสวนใหญ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง รวดเร็ว 

ไมทำงานตาม
ข้ันตอน  

 

ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการพูด 

10 – 8 คะแนน  สูงกวารอยละ 80  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

       7 คะแนน  รอยละ 70 - 79  หมายถึง  ดีเลิศ 

       6 คะแนน  รอยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี 

       5 คะแนน  รอยละ 50 - 59  หมายถึง  ปานกลาง 

 4 – 0 คะแนน  ต่ำกวารอยละ 50 หมายถึง  กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังสอน 

1.ผลการเรียนรู 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

2.จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 

2.1จุดเดน(Strength) 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

2.1จุดออน(Weakness) 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

3.แนวทางการเสริมสราง 

 3.1แนวทางการเสริมสรางจุดเดนของนักเรียน 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 3.2แนวทางการเสริมสรางจุดออนของนักเรียน 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

4.วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุประเด็นดังนี้ 

 4.1ปญหา 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 4.2วิธีแกไข 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

       ลงชื่อ 

        (นางสาวภารดี ชัยศิริ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ     เรียนรูชา 

    เรียนรูปานกลาง 

   เรียนรูเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการนั่ง ประถมศึกษาปที่ 1/2 กลุม A 

 

โตะครู 

กฤษฎา

 

วิทวัส 

 

จิรวัฒน โพ.

 

ณิชากานต

 

พิชญา

 

จิรวัฒน พ.

 

สิรภพ

 

สริิปรยีา

 

ศุภาวุฒิ

 

ปญญาวุธ

 

พิชญาภัค

 

นันทวัฒน

 

รุงนภา

 

ภัททิยา

นภา 



บัตรภาพประกอบอักษร เรื่อง I am ….. 
 

 

 

 

 

 

 



บทเรียนสำเร็จรูป GENKI English เรื่อง Hello, how are you? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

บทเรียนสำเร็จรูป GENKI English เรื่อง Hello, how are you? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางผลงานนักเรียน เรื่อง I am ….. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน เรื่อง I am ….. 
 



 


