
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    รายวิชาภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ13101 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1       ปการศึกษา 2565 
หนวยการเรียนรูท่ี 3    My Family            เวลาเรียน  17 ช่ัวโมง 
เรื่อง  This is my family.        เวลาเรียน  1  ช่ัวโมง 
ครูผูสอนนางสาวกุลยา  พงศภาณุกุล          สอนวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1 ป. 3/2 อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค และบทพูดเขาจังหวะ (chant) งาย ๆ 
ถูกตองตามหลักการอาน 
 มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
และการเขียน 
 ตัวช้ีวัด 
 ต 1.3 ป. 3/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ          
และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
 ตัวช้ีวัด 
 ต 4.2 ป. 3/1 ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของใกลตัว 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเรียนรูคำศัพทเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว และประโยคท่ีใชแนะนำสมาชิกในครอบครัว ชวยใหใช
ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. จุดประสงคการเรียนรู  
 3.1  อานออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพทเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวได 
 3.2  พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได  

4. สาระการเรียนรู 
 4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  - ทักษะเฉพาะวิชา 

   1) Language Features and Functions 

                    Vocabulary:      (family) family, father, mother, brother, sister, grandfather, 

grandmother 



                     Structure:  This is my (grandfather). 

     Pronunciation: word stress 

                    Function:   introducing family members 

        2)  Language Skills 

     Speaking:      พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว 
 4.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
5. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 6.1 มุงม่ันในการทำงาน 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรู 
 วิธีสอนโดยเนนกระบวนการ : กระบวนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

1. ข้ันนำเขาสูบทเรียน (Warm up) 
 1. ใหนักเรียนดูและฟง Video เพลง “My House”    
 2. ใหนักเรียนออกเสียงตาม โดยคุณครูอานออกเสียงทีละประโยคและ แปลความหมายของเนื้อเพลงและ
รวมกับนักเรียน  
 3. ใหนักเรียนรองตามเพลงท่ีครูเปด และเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง (กำหนดทาทางไดตามความเหมาะสม) 

2. ข้ันนำเสนอความรู (Presentation) 

1. พูดคุยสนทนากับนักเรียนถึงสมาชิกในครอบครัวเปนภาษาไทยกอน 
2. หาภาพจริงท่ีแสดงถึงครอบครัวท่ีมีสมาชิก 5 คน คือ พอ แม พ่ีชายหรือพ่ีสาว นองชายหรือนองสาว 

              และตัวเอง มาทำเปนบัตรภาพ บัตรคำ เพ่ือสอนใหนักเรียนรูจักวาแตละคนคือใคร และพูดเปนภาษา 
              อังกฤษวาอยางไร 

3. ชี้และอานใหนักเรียนฟงทีละภาพ แลวใหนักเรียนอานตามจนคลอง 
4. ใหนักเรียนฝกพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว โดยใชประโยค This is my...  

3. ข้ันฝึก (Practice) 

1. ใหนักเรียนแบงเปนกลุมๆ ละ 5-6 คน ทำกิจกรรม Finding Letter (ตามลาหาตัวอักษร) โดยครู
อธิบายข้ันตอนดังนี้ 

 1.1 ใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 2-3 คนเพ่ือทำกิจกรรม  
 1.2 ครูแสดงบัตรคำ grandfather, grandmother, father, mother, brother และ sister ซ่ึงบัตร

คำท่ีแสดง จะมีตัวอักษรท่ีหายไป  
 1.3 ครูเตรียมตัวอักษร A-Z ไว โดยใหนักเรียนผลัดไปคนหาตัวอักษรท่ีหายไป 1 คน ตอ 1 ตัวอักษร 
 1.4 เม่ือนักเรียนทุกกลุมตามหาตัวอักษรครบในแตละคำ ครูเฉลยพรอมกัน และใหคะแนนกับกลุมท่ี

ตอบถูกตอง 
 1.5 นักเรียนและครู รวมกันแตงประโยค This is my ………….. จากคำศัพทในแตละรอบ  
2. ทำกิจกรรมซ้ำ 3-4 รอบ เพ่ือฝกทักษะการสะกดคำศัพท และการแตงประโยคตามโครงสรางท่ีเรียน 



4. ข้ันนำไปใช(Production) 
1. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทำชิ้นงาน  “My Family”  แตละกลุมรับภาพสมาชิกในครอบครัว, 

กระดาษโนต และไมไอศกรีมกลุมละ 6 ไม 
2. ใหนักเรียนระบายส ีแตงประโยคใหสัมพันธกับภาพลงบนกระดาษโนต  และติดลงบนไมไอศกรีม  
3. เสร็จแลว จับคูกับเพ่ือนผลัดกันแนะนำ My Family โดยใชประโยค This is my...  

5. ข้ันสรุป (Wrap up) 

1. ใหนักเรียนแตละกลุม ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง  
2. ติดผลงานของนักเรียนบนปายนิเทศ ใหนักเรียนผลัดกันชมผลงานของเพ่ือน 
3. นักเรียนและครู รวมกันสรุปการใชประโยคแนะนำสมาชิก This is my …….. 

8. การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

สังเกตการออกเสียงคำศัพท แบบประเมินการพูด ระดับคุณภาพ พอใช ผานเกณฑ 
สังเกตการพูดแนะนำสมาชิกใน
ครอบครัว 

แบบประเมินการพูด ระดับคุณภาพ พอใช ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมบงชี้ดานมุงม่ันในการ
ทำงาน 

แบบประเมินความมุงม่ันในการ
ทำงาน 

ระดับคุณภาพ พอใช ผานเกณฑ 

9. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 9.1 ส่ือการเรียนรู 

-  Video เพลง My House  
-  ภาพครอบครัว 
-  แถบประโยค  
-  บัตรคำ 
-  ตัวอักษร A-Z 
-  ภาพสมาชิก กระดาษโนต 
-  ไมไอศกรีม 
-  กาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑการประเมินการพูด 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน น้ำหนัก
ความสำคัญ 

คะแนน 
รวม ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง 

(1) 
1.ความถูกตอง ออกเสียงคำศัพท 

ประโยคได
ถูกตองตาม
หลักการ 
ออกเสียง 
เนนหนักคำ/ 
ประโยค 
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงคำศัพท 
ประโยคได
ถูกตอง ตาม
หลักการ 
ออกเสียง 
แตสวนใหญ 
ขาดการออก
เสียงเนนหนัก 

ออกเสียงคำศัพท 
ประโยคไม
ถูกตอง 
ทำใหสื่อสาร 
ไมได 
 

2 6 

2.ความ
คลองแคลว 

พูดตะกุกตะกัก
บาง แตยังสื่อสาร
ได 

พูดเปนคำ ๆ 
หยุดเปนชวง ๆ 
ทำใหสื่อสารได 
ไมชัดเจน 

พูดไดบางคำ 
ทำใหสื่อ 
ความหมายไมได 
 

2 6 

3.การแสดง
ทาทาง 
น้ำเสียง 
ประกอบ 
การพูด 

พูดดวยน้ำเสียง 
เหมาะสมกับ 
สถานการณ        
แตไมมีทาทาง 
ประกอบ 

พูดเหมือนอาน 
ไมเปนธรรมชาติ
ขาดความ
นาสนใจ 

พูดไดนอยมาก 2 6 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-18 ดี 
9-13 พอใช 

นอยกวา 9 ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการประเมินความมุงม่ันในการทำงาน 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและการเขา
รวมกิจกรรม 
1.1 เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทำงานใหสำเร็จ 
1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานดวย
ตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 
และเปนแบบอยาง
ท่ีดี 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนโดยมีผู
แนะนำ 

ไมตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ีหนาท่ี ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

2. ทำงานดวยความ
มุงม่ันอดทนเพ่ือใหงาน
สำเร็จตามเปาหมาย 
2.1 ทุมเททำงาน 
อดทน ไมยอทอตอ
ปญหาอุปสรรคในการ
ทำงาน 
2.2 พยายามแกปญหา
และอุปสรรคในการ
ทำงานใหสำเร็จ 
2.3 ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายกอนเวลา
ท่ีกำหนด ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาท่ีกำหนด ไม
ยอทอตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายแตตองใช
เวลามาก ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ไมขยัน อดทน ใน
การทำงาน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

6-8 ดี 
4-5 พอใช 

นอยกวา 4 ควรปรับปรุง 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
1. ผลการเรียนรู 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 
2.1 จุดเดน (strength) ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 จุดออน (weakness) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการเสริมสราง 
3.1 แนวทางการสรางเสริมจุดเดนของนักเรียน ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 แนวทางการแกไขจุดออนของนักเรียน ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
1. ปญหา ............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีแกไข ........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ .................................................................. 
                       (นางสาวกุลยา  พงศภาณุกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

This is my __________ This is my __________ 

This is my __________ This is my __________ 

This is my __________ This is my __________ 



 

กระดาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผังการน่ัง ประถมศึกษาปท่ี 3/4 

หมายเหตุ    เรียนรูชา 

   เรียนรูปานกลาง 

   เรียนรูเร็ว 

กองเกรียงไกร 

 
 

กาญจนบด ี
 

 
จิรวัฒน 
 

 

กฤษฎา 
 

 
ภาวินี 
 

 

นีรชา 

 

จิรัชยา 
 

 

กฤตชนล

 

อภิวัฒน 
 

 

ปทมา 
 

 
สุธาสินี 
 

 

นิติภูม ิ

 

ณัฐพัชร 

 

เจษฎากรณ                 

 

ธนกฤต 
 

พิณฐินันท 

 

ธีรภูรินทร 
 

 

พุทธิดา 
 

 

อภิญญา 
 

 

อิทธิกร 
 

 
 ณัฐพงศ 
 

 

อภิสิทธ์ิ 
 

 

สิริปรยีา 
 

 

นันทธวัล 
 

 

พรชัย 
 

 

พีรพัฒน 

 

ปภาวรินทร 
 

 

พุฒิภัทร 
 

 
วัชรธร 
 

 

รดา 
 

 

เอกธนัช 
 

 

มณีรตัน 
 

 
ชรินทรทิพย 
 

 

กรวิชญ 
 

 
วชิรวัตร 
 

 

แสนด ี
 

 


