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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่64 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 
รายวิชา  อ 16101 ภาษาอังกฤษ                                    ภาคเรียนที่  2    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9    เรื่อง Free time  and entertainment         เวลา  10   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที ่ 1   เรื่อง What sports do you like / dislike?           เวลา  2  ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ     การพูดเกี่ยวกับสิ่งที่โปรดปรานและความประทับใจในกิจกรรมยามว่าง(งานอดิเรก)ท าให้การ
สนทนามีรสชาติน่าสนใจและสื่อความหมายทางอารมณ์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1: เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2: มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3: น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน   
 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ต 4.1 ป 6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
ต 4.2 ป 6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์ได้ 

 2. นักเรียนเขียนและพูดบรรยายภาพเกี่ยวกับสิ่งที่โปรดปรานและความประทับใจในกิจกรรมยามว่าง 
(งานอดิเรก)  
      
สาระการเรียนรู้ 
Function :  Asking about   free time and hobby   
Vocabulary     :  football, running, fishing, table tennis, volleyball, basketball, boxing, 

gymnastic, skiing, swimming, golf etc. 
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Structure :  Verb – Do/Does Questions Replies 
 Do we like swimming now? Yes, we do. / No, we don’t. 

Does she like cooking at home? Yes, she does./ No, she doesn’t. 
Function :  Giving Information 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย, ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน   
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

- Warm up 
  1. แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

 2.  ครูให้นักเรียนดูอุปกรณ์กีฬาที่ครูน ามา พร้อมถามนักเรียนเพื่อเข้าสู่บทเรียน 
  ครู : What is this ? 
  นักเรียน : It’s  a ball. 
  ครู : Do you like playing football? 
  นักเรียน : Yes, I do. / No, I don’t. 
  ครู : What sport do we use this ball to play? 

  นักเรียน : basketball, table tennis, volleyball, football, tennis etc. 
 - Presentation 
                     1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ครูอธิบายค าศัพท์ในบทเรียนโดยใช้อุปกรณ์กีฬาประกอบ 
3. ครูติดตัวอย่างประโยคการถามและการตอบเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบและไม่ชอบ 

Do you like playing football? 
  Yes, I do / No, I don’t 

4. ครูอธิบายหลักการตอบเพ่ิมเติม 
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       -Practice 
1. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์กีฬาประเภทต่าง ๆตามครู 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬาที่นักเรียนชอบ เช่น นักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอล 

ก็อยู่กลุ่มเดียวกัน เป็นต้น 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มออกมาแสดงท่าทางการเล่นกีฬาแล้วถามเพ่ือน ๆ  
ในชั้น เช่น 
 Do you like playing football? 
 Yes, I do / No, I don’t 
4. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

- Production 
1. แต่งบทสนทนาถาม-ตอบตามความสนใจ 
 

              - Wrap up 
                    1.  นักเรียนจดค าศัพท์และประโยคการถามและการตอบลงในสมุดทุกคน 
ชั่วโมงที่ 2 

-Warm up 
1.ครูใช้หุ่นมือถาม – ตอบ 

ครู  : What sports do you like and dislike?  
นักเรียน  :  I like playing football and dislike swimming. 
ครู  : Do you like playing  football? 
นักเรียน : Yes, I do. / No, I don’t    

   - Presentation 
1. ครูติดแถบประโยคให้นักเรียนฝึกอ่านตามบทสนทนาที่ครูถามนักเรียน 

  2. ครูอธิบายใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้ verb / like & dislike: ต้องตามด้วย Verb + ing: 
-  หลักการเปลี่ยนรูปให้เป็น – ing form 
-  Question and Answer 

  - Practice 
 1. นักเรียนศึกษา ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้ verb / like & dislike: ต้องตามด้วย  
  Verb + ing: 

  2. นักเรียนทุกคนฝึกอ่านบทสนทนาในใบความรู้ที่ 1 ตามครู 
  3. นักเรียนจับคู่ ฝึกถาม – ตอบ โดยเปลี่ยนประเภทตามกีฬาที่นักเรียนชอบและไม่ชอบ 
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  4. นักเรียนแต่ละคู่แสดงบทบาทสมมุติ ถาม – ตอบ หน้าชั้นเรียนทีละคู่แสดงท่าทางการเล่น
กีฬาประกอบกับการสนทนา 

     5. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินการพูดและให้คะแนน 
     6.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
-Production 
     1. นักเรียนสัมภาษณ์เพ่ือนในห้องของตน  แล้วสรุปรายงานในใบงานที่ 1 

             
          -Wrap up 

   1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  เรื่อง การใช้ verb / like & dislike 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
2.ใบความรู้ 
3.ใบงาน 

  
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. ใบงาน 
2. การท ากิจกรรม 

 
การวัดผลและประเมินผล 
-วิธีการ  

1.  ทดสอบประเมินผลก่อน-หลังเรียน 
2.  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
3.  การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 
4.  การท าแบบฝึก 

-เครื่องมือ 
1.  ทดสอบประเมินผลก่อน-หลังเรียน 
2.  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
3.  การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 

4.  การท าแบบฝึก 
  
-เกณฑ์การวัดและประเมินผล  (ภาคผนวก) 
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                                             บันทึกหลังการสอน    
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................ 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      



    7 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

ใบความรู้ที่ 1 
 

การใช้ verb / like & dislike: ต้องตามด้วย Verb + ing: 
1. หลักการเปลี่ยนรูปให้เป็น – ing form 

1.1 ค ากริยาปกติเติม – ing ต่อท้ายค า เช่น cook = cooking / play = playing / read = reading 
1.2 ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย /e/ ต้องตัด /e/ ก่อนแล้วเติม – ing เช่น dance = dancing / take = 

taking 
1.3 ค ากริยาเสียงสั้นก่อนเติม – ing ต้องเติมพยัญชนะตัวท้ายเพิ่มอีกตัวแล้วจึงเติม – ing เช่น 
get = getting / swim = swimming / run = running 

2. Question and Answer 
Verb – Do/Does Questions Replies 

Do you like getting up early. Yes, I do. / No, I don’t. 
Do we like swimming now? Yes, we do. / No, we don’t. 
Does she like cooking at home? Yes, she does./ No, she doesn’t. 
Does he like driving to work? Yes, he does. / No, he doesn’t. 
 
Conversation 
 
A : What kinds of sport do you like and dislike?  

 
B :  I like playing football and dislike swimming. 

 
A : Do you like playing the football? 

 
B : Yes, I do. / No, I don’t  
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
Pre Test 

Direction : Look at each picture and write the number in the box next to the correct 
word. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1.  

2.

 
3.  

4.  
5.  6.  

7.  
8.  9.  

 

10.  

 

 

 

 

 

11. 

 
11. 

 

12.  

2.  
2.  3.  
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1.   football   

 
 2.   golf 
   

3.  swimming 
 

3.  skiing 
 

4.  gymnastic  
 

6.  boxing 
 

7.  basketball 
 

8.  volleyball 
  

9. tennis 
 

10. table tennis 
  

11. fishing 
 

12. running 
 
 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12. 

Worksheet 1 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
Post -  test 

Direction : Look each  picture  Put the letter in order to form the word. 
  
 
 
 
 

      
 bo ___i___g        sw_m_in__   __k__  __ ng 

 
 
 
 
 
 ___ u __ ___ ing                T__ __le__e__ __ i__     __ e __ n__ s 
 

 
 
 
 
    __ i__ ___ in___                   g __  ___ f                 g__m___  ___ st ___ c 
  
 
 
 
 
 
 
 b___ s k__t ___ ___l ___ v__ ll __ __ b __ l l  __ o__ t __ a ___ ___ 

 
 

1.  

4.  5.  6.  

7.  8.  

9.  

 

 
10. 

 

 

 

 

 

11. 

 
11. 

 

12.  

3.  

2.
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 ใบงานที่ 1 
 
Direction : Interview your friend “ Do you like ________________ ?  make a tick  /  if 
you get the answer ‘ Yes” and make a tick  X  if you get the answer “No” 
 

Name 
sports 

football volleyball Golf table 
tennis 

basketball boxing fishing running 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         

Name  _____________________________  Class ________________ No. ______________ 
    School ________________________________________________________________ 
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Answer Key / แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

1. 12  2. 8  3. 2  4. 3  5.  9  
6. 1            7.  10  8.  11     9. 6  10. 5   

   11. 7  12. 4 
 
 
 

 
Answer Key / แบบทดสอบหลังเรียน 

 
1.  boxing         2. swimming  3.  skiing 
4. running    5. table tennis 6. tennis 
7. fishing    8. golf   9. gymnastic 
10. basketball             11. volleyball  12. football 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 65 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
รายวิชา  อ 16101 ภาษาอังกฤษ        ภาคเรียนที่  2    
หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่อง Free time  and entertainment       เวลา  10   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  2   เรื่อง What’s your hobby?         เวลา  2   ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ     การพูดเกี่ยวกับสิ่งที่โปรดปรานและความประทับใจในกิจกรรมยามว่าง(งานอดิเรก)ท าให้การ
สนทนามีรสชาติน่าสนใจและสื่อความหมายทางอารมณ์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1: เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2: มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3: น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน   
 
ตัวช้ีวัด 

      ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
      ต 4.1 ป 6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
      ต 4.2 ป 6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      1. นักเรียนออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์ได้ 
       2. นักเรียนเขียนและพูดบรรยายภาพเกี่ยวกับสิ่งที่โปรดปรานและความประทับใจในกิจกรรมยาม
ว่าง(งานอดิเรก)      
 
สาระการเรียนรู้ 
Function :   Asking about   free time and entertainment    
Vocabulary :  running, fishing, boxing, skiing, swimming, singing etc. 
Structure  :   What’s he doing? / What‘s his hobby?   
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      He is swimming / His hobby is swimming.    
Function :  Giving Information 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1.  มีวินัย, ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
      2.  มุ่งม่ันในการท างาน   
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
            ชั่วโมงที่ 1 

-Warm up 
  1. ครูติดแผ่นชาร์ตเพลง A walking duck  นักเรียนฝึกร้องตามครู 
   When a duck is walking.  I can’t stand oh! Seeing 
   Remember my darling.  Please don’t walk like a duck. 
   ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป  มองแล้วไม่น่าดูเลย 
   จ าไว้เถิดเพ่ือนเอ๋ย ๆ  แล้วอย่าเดินให้เหมือนเป็ด 

2. นักเรียนเข้าแถวเป็นวงกลมรอบห้องและร้องเพลงพร้อมท าท่าทางประกอบเพลง 
                           1.3 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน   
 -Presentation 

1.  ครูเปรียบเทียบความแตกต่างของ ค าสามค าว่าท าหน้าที่ต่างกันอย่างไร และในส่วนของ
ประโยคเป็นค าประเภทใด 

 walking (vi)  seeing (vi) darling (nc) 
2.ครูอธิบายใบความรู้ที่ 1 เกี่ยวกับ เรื่อง Non-finite   

   การเปลี่ยน Infinitive ให้เป็น gerund  เช่น 
   She doesn’t like to sew. 
   She doesn’t like sewing 

- Practice 
1. นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท์ในบทเรียนตามครู 

  2. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง เปลี่ยน Infinitive ให้เป็น gerund 
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  3. นักเรียนและครูเฉลยใบงานที่ 1 ร่วมกัน    
-Production 
      1. จดค าศัพท์ในใบงานที่ 1 ลงในสมุดและแต่งประโยชน์จากค าศัพท์ที่ชอบ  5  ประโยค 

          -Wrap up 
      1. ครูและนักเรียนสรุปการเปลี่ยน Infinitive ให้เป็น gerund 

 
ชั่วโมงที่ 2 

- Warm up 
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง A walking duck  โดยไม่ดูเนื้อเพลงในชาร์ต 
2. ทบทวนค าศัพท์ในรูปของ Non-finite (infinitive and gerund)  
เช่น  Painting -การระบายสี  to paint-การระบายสี 

    - Presentation 
1.  ครูติดภาพบุคคลที่ท างานอดิเรกบนกระดานแล้วให้นักเรียนเดาว่างานอดิเรกของคนเหล่านี้
คืออะไร 

 ครู : What’s he doing? / What‘s his hobby?   
   He is swimming / His hobby is swimming. 
   He is painting / His hobby is painting. 
 

  2. ครูอธิบายเรื่องค าสรรพนามการแสดงความเป็นเจ้าของในใบความรู้ที่ 2 
 -Practice 

 1.   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เล่นเกมจับคู่รูปภาพกับค าศัพท์ให้ถูกต้อง  
กลุ่มไหนถูกต้องมากท่ีสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นกลุ่มชนะ 

2.  นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท์เก่ียวกับงานอดิเรกตามบัตรค าศัพท์และรูปภาพและจดค าศัพท์ลง
ในสมุดทุกคน 

3. นักเรียนดูตัวอย่างแถบประโยคค าถาม- ตอบ บนกระดาน และฝึกอ่านตามครู 
4. นักเรียนจับคู่ฝึกถาม – ตอบ เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ชอบท าในเวลาว่างโดยใช้ค าศัพท์ที่ครูติด

ไว้บนกระดาน หรือ จะค้นคว้าเพ่ิมเติมในสิ่งที่นักเรียนชอบท าในเวลาว่างที่เป็นงานอดิเรกของตนเองก็
ได้ 

A : What is your hobby? 
    B : My hobby is collecting stamps. 

5. นักเรียนออกมาสนทนาถาม-ตอบ หน้าชั้นเรียนทีละคู่ 
6. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินทักษะการพูดของแต่ละคู่ 
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7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

-Production 
   1.นักเรียนวาดรูปงานอดิเรกของตนเองลงกระดาษท่ีครูแจกให้และเขียนบรรยาย 
 
-Wrap up 

   1. ครูสรุปเรื่องการใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการบรรยาย 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
2.ใบความรู้ 
3.ใบงาน 

  
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. ใบงาน 
2. การท ากิจกรรม 

 
การวัดผลและประเมินผล 
-วิธีการ  

1.  ทดสอบประเมินผลก่อน-หลังเรียน 
2.  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
3.  การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 
4.  การท าแบบฝึก 

-เครื่องมือ 
1.  ทดสอบประเมินผลก่อน-หลังเรียน 
2.  การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
3.  การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 
4.  การท าแบบฝึก 

  
-เกณฑ์การวัดและประเมินผล  (ภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................  
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................... 
       (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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                                                      ใบความรู้ที่  1 
Non – finite 

  
เราทราบมาแล้วว่า ค ากริยาในภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนรูปไปตามประธาน (Subject) และ Tense 

   I want to go.   I like swimming. 
   He wants to go.   He likes painting. 
   She wanted to go.  She liked knitting. 
  

กริยาในประโยคด้านบนนี้(want and like) เปลี่ยนรูปไปตาม Subject (ประธาน) และ Tense 
(กาลเวลา) แต่ค าว่า to go ,sewing, painting และ  knitting ซึ่งก็มีรูปจากกริยาเหมือนเดิม แต่ไม่มี
การเปลี่ยนแปงอย่างใด ๆ เลย ทั้งนี้เพราะแม้ว่ามันจะมีรูปมาจากกริยา (Verb) ก็จริง แต่มันไม่ได้ท าหน้าที่ของ
กริยา ค าซึ่งมีรูปมาจากค ากริยา แต่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นกริยาเช่นนี้ เรียกว่า Non –finite ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 
2 พวกใหญ่ ๆ คือ  

 
1. กริยาที่มี to  น าหน้า เรียกว่า Infinitive เช่น to go, to come 
2. กริยา ing เรียกว่า Gerund หรือ Present Participle เช่น going , coming 

 
Infinitive และ กริยา ing ท าหน้าที่ได้อย่างค านาม คือเป็นประธาน (Subject) ของประโยคก็ได้ เป็น

กรรม (Object) ของประโยคก็ได้ เช่น 
 
เป็นประธาน :  Swimming is a good exercise. 
   To swim is a good exercise. 

    การว่ายน้ าเป็นการออกก าลังกายท่ีดี 
 
 เป็นกรรม  : He likes painting. 
    He likes to paint. 
    เขาชอบการระบายสี 
หมายเหตุ  ในการแปล นิยมแปลขึ้นต้นว่า การ.... เช่น Cooking หรือ to cook = การท าอาหาร 
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ใบความรู้ที่ 2 
                   การใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ 

 
เจ้าของ 1 ความหมาย เจ้าของ 2 

My 

Our 
Your 
Their 
His 

Her 
Its 

 

ของฉัน ของผม ของข้าเจ้า 

ของพวกเรา หมายถึงของผู้พูดหลายคน 

ของคุณ ของพวกคุณ คนเดียวหรือหลายคน 

ของพวกเขา ของมันทั้งหลาย 

ของเขา หมายถึงของเขาผู้ชายคนเดียว 

ของหล่อน หมายถึงของเขาผู้หญิงคนเดียว 

ของมัน หมายถึงของสัตว์ สิ่งของหนึ่งเดียว 

Mine 

Ours 

Yours 

Theirs 

His 

Hers 

Its 

 

 
ตัวอย่างแบบท่ี 1 

 
1. This is my friend.  นี่คือเพ่ือนของฉัน 
2. My friend is a student.  เพ่ือนของฉันเป็นนักเรียน 
3.  He is our teacher.  เขาเป็นครูของพวกเรา 
4. This is his book.  นี่คือหนังสือของเขา 
5. This is her pan.  นี่คือปากกาของหล่อน 

 
ตัวอย่างแบบท่ี 2 
  

1. This book is mine.  หนังสือนี้เป็นของฉัน 
2. That house is ours.  บ้านหลังนี้เป็นของพวกเรา 
3. This letter is yours.  จดหมายนี้เป็นของคุณ 
4.  That ring is her.  แหวนนั้นเป็นของหล่อน 
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ใบงานที่ 1 
  
 
Direction : จงเปลี่ยน infinitive  ให้เป็น gerund  ตัวอย่าง เช่น 
   She doesn’t like to sew. 
   She doesn’t like sewing. 
 

1. I like you to sing.  
  
= _______________________________ 
 

2. To learn English is easy.  
  
= _______________________________ 

 
3. To paint is my hobby.  

 
= _______________________________ 
 

4. I like you to cook. 
   
= _______________________________ 
 

5. To play football is my duty.  
 
= _______________________________ 

 
 
 

Name _________________________________________Class ______ No.________ 
 

School _________________________ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

Pre/Post Test 
 

Direction : Look at the picture Listen and fill in the  
 blank to correct. 
 
 

1. I like you ____________.  
 
 
  

2. __________ is my hobby.  
 
 
 

3. I like you ___________ . 
 

 
 

4. ________  football is my duty.  
 
 

5. My hobby is ______________ . 
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เฉลยใบงานที่ 1 
1. I like you singing  
2. Learning  English is easy.  
3. Painting  is my hobby.  
4. I like you cooking.  
5. Playing football is my duty.  

 
เฉลยใบงานที่ 2 

 
( พิจารณาจากการที่นักเรียนเขียนข้อความบรรยายภาพโดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน ในภาพรวม 
โดยใช้  Rubric ๕  ระดับ    ) 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  /  หลังเรียน 
 

1. I like you to sing.  
2. To paint is my hobby.  
3. I like you to cook. 
4. To play football is my duty. 
5. My hobby is collecting stamps. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 66 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
รายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                                 ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Free time and entertainment                 เวลา    10    ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง  What is your hobby?    เวลา      2   ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 
 การพูดเกี่ยวกับสิ่งที่โปรดปรานและความประทับใจในกิจกรรมยามว่าง(งานอดิเรก)ท าให้การ
สนทนามีรสชาติน่าสนใจและสื่อความหมายทางอารมณ์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.2: มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3: น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
 มาตรฐาน ต 4.1: สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม   
 
ตัวช้ีวัด 
        ต 1.2 ป 6/4  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้
ตัว 
  ต 1.2 ป 6/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
        ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
        ต 4.1 ป 6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ 
    2. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
  3. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ 
  4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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สาระการเรียนรู้ 
 Function:  talking about the hobby 
 Vocabulary: painting, reading, swimming, watching, playing, drawing, collecting, 
cooking, gardening               
 Structure:  - gerund v.–ing: reading, swimming, drawing, and painting 

- What is your hobby? 
- My hobby is swimming. 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.  อยู่อย่างพอเพียง 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

 ชั่วโมงที่ 1 

-Warm up  
1. ครูติดแผ่นชาร์ตเพลง are you sleeping brother John?  นักเรียนฝึกร้องตามครู  

Are you sleeping?  Are you sleeping?  คุณก าลังหลับอยู่หรือเปล่า  คุณก าลังหลับอยู่หรือเปล่า   Brother 
John,   Brother John;  พ่ีจอห์น   พ่ีจอห์น   Morning bells are ringing. 
Morning bells are ringing.  ระฆังยามเช้าก าลังดังแว่ว   ระฆังยามเช้าก าลังดังแว่ว  Ding ding dong,   
Ding ding dog.   ดิง ดิง ดอง   ดิง ดิง ดอง   (ซ้ า)  
(ครูสามารถฝึกร้องเพลงได้ จาก www.youtube.com) 
        2. นักเรียนเข้าแถวเป็นวงกลมรอบห้องและร้องเพลงพร้อมท าท่าทางประกอบเพลง 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน   
              -Presentation 
         1. ครูเปรียบเทียบความแตกต่างของ ค าสามค าว่าท าหน้าที่ต่างกันอย่างไร และในส่วนของประโยค
เป็นค าประเภทใด   walking (vi)  seeing (vi) darling (nc) 
         2. ครูอธิบายใบความรู้ที่ 1 เกี่ยวกับ เรื่อง Non-finite   
   การเปลี่ยน Infinitive ให้เป็น gerund  เช่น 
   She doesn’t like to sew. 
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   She doesn’t like sewing 
 -Practice 

1. นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท์ในบทเรียนตามครู 
  2. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง เปลี่ยน Infinitive ให้เป็น gerund 
   3. นักเรียนและครูเฉลยใบงานที่ 1 ร่วมกัน  
 -Production 
                     1.  จดค าศัพท์ในใบงานที่ 1 ลงในสมุดและแต่งประโยคจากค าศัพท์ที่ชอบ  5  ประโยค 

-Wrap up  
                     2. ครูและนักเรียนสรุปการเปลี่ยน Infinitive ให้เป็น gerund 

 
ชั่วโมงที่ 2 
   -Warm up 

    1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง are you sleeping brother John?  โดยไม่ดูเนื้อเพลงในชาร์ต 
    2. ทบทวนค าศัพท์ในรูปของ Non-finite (infinitive and gerund)  

เช่น  Painting -การระบายสี  to paint-การระบายสี 
-Presentation 

      1. ครูติดภาพบุคคลที่ท างานอดิเรกบนกระดานแล้วให้นักเรียนเดาว่างานอดิเรกของคนเหล่านี้
คืออะไร 

 ครู : What’s he doing? / What‘s his hobby?   
 
   He is swimming / His hobby is swimming. 
 
   He is painting / His hobby is painting. 
 

      2. ครูอธิบายเรื่องค าสรรพนามการแสดงความเป็นเจ้าของในใบความรู้ที่ 2 
-Practice 

1.   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เล่นเกมจับคู่รูปภาพกับค าศัพท์ให้ถูกต้อง  
กลุ่มไหนถูกต้องมากท่ีสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นกลุ่มชนะ 

     2.  นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท์เก่ียวกับงานอดิเรกตามบัตรค าศัพท์และรูปภาพและจดค าศัพท์ลงใน
สมุดทุกคน 

     3. นักเรียนดูตัวอย่างแถบประโยคค าถาม- ตอบ บนกระดาน และฝึกอ่านตามครู 
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4. นักเรียนจับคู่ฝึกถาม – ตอบ เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ชอบท าในเวลาว่างโดยใช้ค าศัพท์ที่ครูติด
ไว้บนกระดาน หรือ จะค้นคว้าเพ่ิมเติมในสิ่งที่นักเรียนชอบท าในเวลาว่างที่เป็นงานอดิเรกของตนเองก็
ได้ 

A : What is your hobby? 
    B : My hobby is collecting stamps. 

5. นักเรียนออกมาสนทนาถาม-ตอบ หน้าชั้นเรียนทีละคู่ 
6. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินทักษะการพูดของแต่ละคู่ 
7.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

-Production 
         1. นักเรียนวาดรูปงานอดิเรกของตนเองลงกระดาษที่ครูแจกให้และเขียนบรรยาย 
-Wrap up 

                   2. ครูสรุปเรื่องการใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการบรรยาย 
 

    สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.  ใบความรู้ 
2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
3.  แบบทดสอบหลังเรียน 
4.  ใบงานที่ 1 และ 2 
5.  แผ่นชาร์ตเพลง Are you sleeping brother John? 
6.  Dictionary 
7.  บัตรค าศัพท์ 
8.  แถบประโยค 
9.  รูปภาพกิจกรรม 
 

    กระบวนการวัดและประเมินผล 
     1. วิธีวัดผลและประเมินผล 
  1. การประเมินการอ่าน 
  2.  การประเมินการพูด 
            3.  การประเมินการเขียน 
  4.  การประเมินการฟัง 
     2. เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
            1.  แบบประเมินการอ่าน 
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  2.  แบบประเมินการพูด 
  3. แบบประเมินการเขียน 
  4. แบบประเมินการฟัง 
     3. เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก)   
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .............................................................................. ....................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ............................................................. ............. 
............................................................................................................................. ................................................ 

 
ลงช่ือ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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                                                         ใบงานที่  1 
 

Direction : Drawing your hobby and description.  
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I like to _____________. I dislike _____________. 
 

To ___________ is very ________ . 
 

My hobby is ________________ . 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 67 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
รายวิชา  อ 16101 ภาษาอังกฤษ       ภาคเรียนที่  2    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง  Free time and entertainment    เวลา  10  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง What types of TV programs do you like?    เวลา   2   ชั่วโมง 
 
 

สาระส าคัญ 
   การเรียนรู้ค าศัพท์เก่ียวกับประเภทต่างๆ ของรายการโทรทัศน์ และดนตรี เป็นความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
 มาตรฐาน  ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 2.1 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   

  มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม  
   

ตัวช้ีวัด                 
  ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้องและค าแนะน าที่ฟังหรืออ่าน 

    ต 1.1 ป 6/3   เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่
อ่าน 

            ต 1.2  ป 6/1  พูดเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
  ต 2.1 ป 6/3   พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
  ต 4.1 ป 6/1   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง สะกดค าศัพท์ บอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ได้ 
2. พูดถามและตอบค าถามเก่ียวกับรายการโทรทัศน์ได้ 
3. ปฎิบัติตามค าสั่งได้ 
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สาระการเรียนรู้ 
          Function   :   talking about TV programe 
 Vocabulary   :           cartoon, film, documentary, sport programe, game show, 
the news, soap opera 
 Structure      :         - What types of TV programs do you like?   
                       - I like watching game show.   /etc… 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
         1.  ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอกรายการโทรทัศน์ที่นักเรียนชอบดูและไม่ชอบดูมาคนละหนึ่งรายการ 
 2.  นักเรียนในห้องร่วมกันทายว่าเป็นรายการประเภทใด เช่น 
    Pop Eye: เป็นรายการประเภทการ์ตูน 
 3.  นักเรียนให้เหตุผลว่าชอบรายการดังกล่าวเพราะอะไร และไม่ชอบเพราะอะไร 
          4.  ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนรู้และแจ้งเรื่องที่จะสอนในวันนี้ 
        

  - Presentation 
              1. ครูน าเสนอค าศัพท์ cartoon, film, documentary, sport programme , game show,      
the news, soap opera  โดยการให้นักเรียนดูรูปรายการโทรทัศน์ต่างๆ และถามนักเรียนว่า What can you 
see in the picture? นักเรียนช่วยกันตอบ 
          2.  ครูอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ถูกต้องให้นักเรียนฟัง นักเรียนอ่านตาม  
          3.  นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท์หลายครั้งจนคล่อง  
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          -Practice 
   1. เล่นเกม matching game ให้นักเรียนจับคู่ค าศัพท์บัตรภาพกับบัตรค า 

                2. ฝึกอ่านค าศัพท์เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มจนคล่อง 
 

                -Production 
            1. ท าใบงานที่ 1 
   

  - Wrap up 
             1. ทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ โดยครูบอกชื่อรายการทีวีช่องต่างๆ แล้วถามนักเรียน
เป็นรายการประเภทอะไร เช่น  ครู : VIP  นักเรียน : Talk show  
             2. จดค าศัพท์ลงในสมุด 
      
ชั่วโมงท่ี 2  

         - Warm up 
 1.นักเรียนทบทวนค าศัพท์โดยเล่นเกมจับคู่ค าศัพท์รายการทีวีกับรูปภาพรายการให้ตรงกับประเภท
ของรายการ เช่น   ภาพรายการ      VIP  =    talk show   เป็นต้น 
 

    - Presentation 
   1.ครูถามนักเรียนชอบดูรายการโทรทัศน์ใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด โดยครูถามค าถามดังนี้ 
  Teacher:   What types of TV programs do you like?   
                     Students:  I like soap opera  
                           Teacher:   Why ? 
                     Students:  Because it makes me relax. 
                     Teacher:   Excellent. 
  2. ครูถามนักเรียนอ่ืนๆเพ่ือฝึกให้นักเรียนสนทนา พร้อมอธิบายความหมายจากบทสนทนา 
 

    -Practice 
       1. ให้นักเรียนจับคู่ฝึกบทสนทนาถาม - ตอบตามรูปแบบที่ก าหนดให้ โดยครูเขียนประโยคที่
นักเรียนจะพูดบนกระดาน 
           Teacher:   What type of TV programs do you like?   
                     Students:  I like (programme)  
                           Teacher:   Why do you like it? 
                     Students:  Because I think it’s funny (หรือเติม adj อ่ืนๆ)  
                2. ครอูธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค าคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น interesting (น่าสนใจ) funny (สนุก) 
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great (ยอดเยี่ยม) exciting (น่าตื่นเต้น) boring (น่าเบื่อ) 
 
        -Production 
   1. ครูสุ่มคู่สนทนาให้ออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียน  
             2. ถามนักเรียนเกี่ยวกับรายการที่แต่ละคู่สนทนาได้สนทนาหน้าชั้นว่าชอบอะไร และเหตุผลที่ชอบ 
             3. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 2 สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ที่เพ่ือนชอบและไม่ชอบ และเขียนรายงาน
สรุปส่งครู 
 -Wrap up 
    1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนที่เรียนมา 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บัตรภาพ บัตรค า 
    2. ใบงานที่ 1 
          3. ใบงานที่ 2  
   
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. ใบงานที่ 1 
2. ใบงานที่ 2 

   

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤติกรรม 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม (เจตคติ) 
- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

- เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... .............................................................. .......................................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงช่ือ............................................................... 
    (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1 
Direction : Match the word with the meaning to correct. 

 
1. Drama             =  _____________ 

 
2. Comedy   =  _____________ 

 
3. Talk show   =  _____________ 

 
4. Game show   =  _____________ 

 
5. News program             =  _____________ 

 
6. Sports program  =  _____________ 

 
7. Children’s program  =  _____________ 

 
8. Cartoon   =  _____________ 

 
9. Series     =  _____________ 

 
10. Music    =  _____________ 

 
  

 
a .ละคร, b. ละครตลกขบขัน, c. ดนตรี, d. ภาพยนตร์เป็นตอน ๆ, e. รายการพูดสนทนา 
 
f. รายการข่าว, g. การ์ตูน, h. รายการส าหรับเด็ก ๆ, i. เกมโชว,์ j. รายการกีฬา 
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ใบงานที่ 2 

         แบบสัมภาษณ์ 
Interview your friend “What types of TV programs do you like __________and dislike?  

make a tick  /  if you get the answer ‘ like” and make a tick  X  if you get the answer “dislike” 

Name 
types of TV program 

drama   comedy talk 
show 

game 
show 

news sports cartoon children’s 
program 

music 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
Name  _____________________________  Class ________________ No. ______________ 
School ________________________________________________________________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 68 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
รายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                                 ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง  Free time and entertainment   เวลา  10  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง How often do you watch news programme? เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   การเรียนรู้ค าศัพท์เก่ียวกับประเภทต่างๆ ของรายการโทรทัศน์  เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
 มาตรฐาน  ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 2.1 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   

  มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม  
   

ตัวช้ีวัด                 
 ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้องและค าแนะน าที่ฟังหรืออ่าน 

   ต 1.1 ป 6/3   เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่
อ่าน 

           ต 1.2  ป 6/1  พูดเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 ต 2.1 ป 6/3   พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 ต 4.1 ป 6/1   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง สะกดค าศัพท์ บอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ได้ 
2. พูดถามและตอบค าถามเก่ียวกับรายการโทรทัศน์ได้ 
3. ปฎิบัติตามค าสั่งได้ 
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สาระการเรียนรู้ 
          Function     :  talking about TV programme 
 Vocabulary :      often, every day, twice a week, three times a week, once a month 
 Structure    :      How often do you watch news programme? 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
 1.  ให้นักเรียนดูตัวอย่างรายการทีวีของแต่ละช่อง ในหนังสือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ หนังสือนิตยาสาระบันเทิงประเภทต่าง ๆ (ทีวีพลู , Spicy ) 
   2.  ถามนักเรียนถึงกิจวัตรประจ าวันว่า กระท าบ่อยแค่ไหนแต่ละกิจกรรม เช่น อาบน้ า แปรงฟัน ดู
หนัง ดูข่าว โดยการตั้งค าถาม How often do you watch news programme? นักเรียนช่วยกันตอบ 
     

  - Presentation 
              1. ครูให้นักเรียนดูบทสนทนา ในใบความรู้ที่ 1 ให้นักเรียนอ่านบทสนทนา ระหว่าง Anna และ Batty 
รายการโทรทัศน์ และ ค าแสดงความถ่ีซึ่งอยู่ใต้บทสนทนาพร้อมๆ กัน 
          2.  ครูอ่านออกเสียงบทสนทนาที่ถูกต้องให้นักเรียนฟัง นักเรียนอ่านตาม  
          3.  นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท์หลายครั้งจนคล่อง  
          4.  ครูอธิบายความหมายจากบทสนทนา และค าแสดงความถี่ often, every day, twice a week, 
three times a week,once a month และวิธีการใช้ ดังนี้ 
           How often + do/does +V1………………………..? ซึ่งการตอบ ต้องตอบด้วยค าแสดงความถี่ของการ
กระท ากิจกรรมนั้นๆ เช่น   A:How often do you watch news programme? 
                                B: Twice a year. 
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          -Practice 
   1. ให้นักเรียนจับคู่สนทนา โดยใช้ข้อมูลที่ก าหนดในบทสนทนา ส าหรับใช้ในการพูดถามตอบหรือ
อาจใช้ค าอ่ืนมาพูดแทนในบทสนทนาก็ได้ 
                2. ครูเดินรอบๆ ชั้นเรียน ขณะนักเรียนท ากิจกรรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประโยคที่
นักเรียนแต่ละคนพูด 
           3. สุ่มนักเรียน 4-5 คู่ออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียน 
 

                -Production 
            1. ท าใบงานที่ 1 เช็คความถ่ีในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของตนเอง พร้อมเขียนรายงาน 
   

  - Wrap up 
             1. ทบทวนค าศัพท์จดค าศัพท์ลงในสมุด 
      
           ชั่วโมงท่ี 2  

         - Warm up 
 1.ทบทวนประโยคค าถาม และค าตอบที่ได้เรียนมา 
 

    - Presentation 
   1. ให้นักเรียนดูตัวอย่างรายการโทรทัศน์ตามใบความรู้ที่ 2   
   2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับรายการทีวีที่นักเรียนเห็นในใบความรู้ เช่น  
                Teacher: What time does the sport programme in channel 3 start? 
                Students: At twelve. 
 

      -Practice 
    1. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 2 อ่านรายการโทรทัศน์แล้วตอบค าถาม  
              2. ครูและนักเรียนร่วมเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
         -Production 
    1. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 3 
  -Wrap up 
    1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนที่เรียนมา 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1. บัตรภาพ บัตรค า 

    2. ใบงานที่ 1 
          3. ใบงานที่ 2  
          4. ใบงานที่ 3 
   

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
      1. ใบงานที่ 1 

2. ใบงานที่ 2 
  3. ใบงานที่ 3 
   

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤติกรรม 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม (เจตคติ) 
 
 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

- เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................ .................................................................... .............................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ใบความรู้ที่ 1 

Ask and Answer 
 
 

How often do you watch  
New programme? 

 
 

                                    Every day. 
                                      How about you? 

Twice a week 
 
 
 
 
 

           TV program                     frequency 
 

                  News programme              every day 
                            Concert                             twice a week 
                           Animal documentary         three times a week 
                           Movie                                once a week 
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ใบความรู้ที่ 2 
  T.V. program 

 
Sunday, November 15, 2009 
 Channel 3 
 12 : 00  Sport 
 17 : 30  Game show 
 
 Channel 7 
 07:00   Cartoon 
 08:00   Local serial 
 09:30   Series 
 12:00   Music 
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ใบงานที่ 1 
1. Tick  (/ ) your answers 

 
Activities Once a 

week 

Twice 

a week 

Twice 

a month 

Once a 

year 

Twice a 

year 

never 

Go to the 

cinema 

  /    

Watch the 

film on the 

TV 

      

Eat pizza 

 

      

Watch a 

cartoon 

 

      

Watch the 

news 

 

      

 

Now write the sentences. 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 
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ใบงานที่  3 
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ใบงานที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 69 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
รายวิชา  อ 16101 ภาษาอังกฤษ        ภาคเรียนที่  2    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel                        เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง Where are you going?               เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   การรู้จักสถานที่ส าคัญ เป็นข้อมูลส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 

      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
              มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน   

 

ตัวช้ีวัด   
     ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
     ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
             ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง สะกดค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ บอกความหมายค าศัพท์ได 
2. ตอบค าถามประโยคง่ายๆได้ 
3. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
          Vocabulary :  train station ,  restaurant,  supermarket , grocery , bus station, hospital 
airport,  swimming pool,  farm , temple, garden ,post office ,beach, museum, rice field, bank 
 Structure   :    - Where are you going?  I’m going to…………….. 
                                - Who works at/In………………….   
                                - Teachers work at…………….. 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
    1  เล่นเกม Running Dictation เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ โดย  
ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ  4-5  คน ครูติดแผ่นค าศัพท์บนผนังห้องตามจ านวนกลุ่มนักเรียน  
             2. ครูอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมและซักถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ  จัดล าดับ
นักเรียนเพื่อปฏิบัติกิจกรรม  วิธีเล่นคือ นักเรียนคนแรกวิ่งไปอ่านค าศัพท์ที่ติดฝาผนังห้อง และจ าค าศัพท์ แล้ว
วิ่งกลับมาบอกค าศัพท์ให้เพ่ือนในกลุ่มตนเองเขียนค าศัพท์ตามท่ีได้อ่านมา  นักเรียนคนล าดับต่อไปปฏิบัติ
กิจกรรมเหมือนกับนักเรียนคนแรก  จนกระทั่งอ่านค าศัพท์ในกระดาษบนฝาผนังครบทุกค า นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ที่เขียน   ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนค าศัพท์ที่ถูกต้องบน 
กระดานทั้งหมด 
 

       - Presentation 
                  1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
              2.  ครูน าเสนอค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ train station ,  restaurant,  supermarket , grocery  
bus station, hospital, airport,  swimming pool,  farm , temple, garden ,post office ,beach, 
museum, rice field, bank โดยใช้รูปภาพและบัตรค าที่นักเรียนเล่นเกม Running Dictation 
              3.  ครูออกเสียงค าศัพท์โดยใช้รูปภาพ และบัตรค า นักเรียนออกเสียงตามครูทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และ
รายบุคคล 
 

          -Practice 
    1. นักเรียนเล่นเกมจับคู่บัตรค าและรูปภาพ 
             2. นักเรยีนฝึกอ่านค าศัพท ์  เพ่ือนและครูประเมินเพื่อให้คะแนนการออกเสียง 
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                -Production 
            1.  นักเรียนท าใบงาน Worksheet 1 เกมอักษรซ่อนค าศัพท์ 
            2.  จดค าศัพท์ลงในสมุด   
    - Wrap up 
            1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปค าศัพท์ โดยใช้ค าถาม Where are you going? 
            2. นักเรียนชูภาพ แล้วตอบ I’m  going to……………..(ตามภาพที่ชู)              
 

           ชั่วโมงท่ี 2 

         - Warm up 
     1. ทบทวนค าศัพท์เก่ียวกับอาชีพ โดยการร้องเพลง people work . 

 

    - Presentation 
   1. สอนค าศัพท์สถานที่อีกครั้งเพื่อให้นักเรียนทราบว่าสถานที่ใดเป็นที่ท างานของอาชีพอะไร       
โดยครูพูดว่า   I’ve got a picture .It’s a picture of a place. You can see doctors and nurses here.       
Can you guess where it is? 
            2. นักเรียนช่วยกันทาย ครูเฉลยโดยการเปิดภาพ แล้วสรุปเป็นประโยค Doctors and nurses work 
in the hospital. 
            3. นักเรียนอ่านตามครูทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และรายบุคคล 
            4. ครูด าเนินการสอนโดยใช้ภาพอ่ืนๆจนครบ 
 

    -Practice 
   1. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ค าศัพท์สถานที่ และชื่ออาชีพเป็นกลุ่ม 
            2.  ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านประโยคตามภาพที่จับคู่ เลียนแบบประโยคตามครู เช่น Teachers work 
at school. (ภาพโรงเรียน และครู) 
 

        -Production 
             1. นักเรียนท าใบงาน (Worksheet) 2 

 

 -Wrap up 
   1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปค าศัพท์ที่เรียนมา ด้วยค าถาม Who works at school? 
นักเรียนตอบ Teachers. 
            2. ครูอธิบายสรุปเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการตอบค าถามที่ถามด้วย Wh-questions (where ,who,..) 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  1.  บัตรภาพสถานที่ 
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     2.  บัตรค าสถานที่  
 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
3. ใบงานที่ 1 
4. ใบงานที่ 2 

   

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    4. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 - เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... .......................................................................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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Pretest / post test 
 

 
              

 
Direction :  1. Match column A with column B 
   A     B 

1. _____________  Restaurant   a. สนามบิน 
2. _____________ Airport   b. บ้าน 
3. _____________ Museum   c. สวนสาธารณะ 
4. _____________ Garden   d. สถานีรถประจ าทาง 
5. _____________ House   e. ตลาด 
6. _____________ Train station   f. ธนาคาร 
7. _____________ Park   g. ภัตตาคาร, ร้านอาหาร 
8. _____________ Bus station   h. สวน(ภายในบ้าน) 
9. _____________ Market   i. ร้านค้า 
10. _____________ Hotel   j. โรงแรม 
11. _____________ Bank   k. สถานีรถไฟ 
12. _____________ Shop   l. พิพิธภัณฑ์ 

m. โรงภาพยนตร์ 
n. วัด 

 
 
 

 
 Name ________________________________Class ___________No. __________ 
School ___________________________________________________ 
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Direction :  1. Find 12  words about places and connection words in  the puzzle 
2. Write the correct words below. 

 

F A O M M A R K E T W N E A R 
L I P O E N R I G A R D E N M 
H R M O p P S O I T E F H L I 
O P D E G L M E B S T G K N N 
U O P C R E S T A U R A N T F 
S R S N E X T T O B D F G H R 
E T R A I N S T A T I O N V O 
B U S S T A T I O N P R T L N 
T W B E H I N D N P R S V W T 
E X Z C O L R W O S H O P M O 
M Y B D T M S X A C D H I K F 
P A R K E N T Z M U S E U M U 
L F G H L P U Y S U W M P R S 
E J B A N K V B E T W E E B T 

 

1. ________________________________  9.  _______________________________ 
2. ________________________________  10.  _______________________________ 
3. ________________________________  11.   ----------------------------------------------- 
4. ________________________________  12.   ----------------------------------------------- 
5. ________________________________   
6. ________________________________   
7. ________________________________   
8. ________________________________   

Worksheet 1 
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Name ________________________________  Class _____________   No. __________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Worksheet 2 
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Complete the sentences. 
 

1. Teachers work at……………………… 
2. Waiters work in the……………………. 
3. Doctors work in the…………………….. 
4. Farmers work on the………………….. 
5. Gardeners work on the……………….. 
6. Monks are in the………………………. 
7. Fruit sellers sell fruit in the………………… 
8. Policeman work in the…………………… 
9. Bus drivers stop the bus at the………………. 
10. Pilot work at the……………………. 

 
 
 
 

 
 
 

Name ______________________________  Class _____________   No. __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 70 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                   ภาคเรียนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel        เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Finding the way                 เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   สัญลักษณ์บอกทิศทาง เป็นสิ่งส าคัญท่ีควรรู้เพ่ือที่จะสามารถน าเราไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้องการ  

      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
             มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน   

 

ตัวช้ีวัด   
    ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
    ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
             ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับต าแหน่งทิศทางได้ 
2. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
3. พูดสนทนาเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ต าแหน่ง และทิศทางได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
          Vocabulary:  near , next to ,behind , opposite, in front of , between, turn right , turn 
left , go straight , go ahead 
 Structure   :  The temple is near the………… 
                            How can we go to………. 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
      1.  ทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับ preposition of place โดยการร้องเพลง preposition song. 
                2.  นักเรียนและครูพร้อมท าท่าทางประกอบ 
       - Presentation 
                    1. ครูบอกความหมายค า preposition (near, next to , behind, opposite, in front of , 
between ) จากในเนื้อเพลง  
               2. ครูน าภาพสถานที่ตั้งสถานที่ส าคัญในชุมชนหนึ่ง  มาติดที่กระดาน แล้วพูดประโยค  ให้นักเรียน
เดาความหมาย 
                   The  temple  is near  the river. 
                   The  hospital  is  behind  the market. 

                    3.  ครูอธิบายความหมาย นักเรียนอ่านตามครู และบอกต าแหน่งที่อยู่ของค า preposition และ
หน้าที่ของค า preposition 
 

          -Practice 
      1. ติดภาพแผนที่ที่ตั้งห้องต่างๆในโรงเรียนของนักเรียน แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนฝึกแต่งประโยคจาก
ภาพ โดยใช้ค า preposition (near , next to ,behind , opposite, in front of , between ) เช่น The 
computer room is near the library.       
               2. ส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น 
               3. ครูตรวจสอบความถูกต้องของประโยค      
                -Production 
               1. ท าใบงาน Worksheet  
               2. จดค าศัพท์ลงในสมุด 
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    - Wrap up 
             1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปค าศัพท์ preposition of place 
             2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการใช้ Preposition of place 
 

       ชั่วโมงท่ี 2 

         - Warm up 
     1. ทบทวนค าศัพท์ที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว โดยครูให้นักเรียนบอกที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในชุมชนของ
นักเรียน ด้วยค าถาม Where is the hospital? นักเรียนตอบ It’s in front of the…… (ตามที่ตั้งจริง)  
แล้วถามนักเรียนว่า How can we go to the hospital? นักเรียนช่วยกันตอบ อาจตอบเป็นภาษาไทย 
    - Presentation 
   1. สอนค าศัพท์บอกทิศทาง turn right , turn left , go straight , go ahead โดยการชูภาพ 
แล้วอ่าน 
            2. นักเรียนดูภาพสัญลักษณ์บอกทิศทางแล้วสนทนาเกี่ยวกับเครื่องหมายนั้น 
            3. ครูบอกความหมายและให้นักเรียนอ่านตามครูทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และรายบุคคล 
 

    -Practice 
   1. นักเรียนฝึกออกเสียงค าศัพท์เก่ียวกับสัญลักษณ์แสดงทิศทาง 
            2.  ครูแสดงกิริยาเดินตามทิศทาง เช่น พูดประโยค Walk to the left then stop and turn right.  
            3.  ครูติดบัตรค าไว้ด้านหลังของนักเรียนแต่ละคน แล้วให้เพ่ือนคนอ่ืนช่วยอ่านค าหรือบอกภาพที่ติด
ด้านหลังของตนเอง แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามที่เพ่ือนอ่าน นักเรียนเดินหมุนเวียนกันท ากิจกรรม 
 

        -Production 
             1. นักเรียนท าใบงาน (Worksheet) 2 ,3 

 

 -Wrap up 
   1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปค าศัพท์โดยใช้ภาพและบัตรค า 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  1.  บัตรภาพ 
     2.  บัตรค า 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
           1. ใบงานที่ 1 
       2. ใบงานที่ 2 
      3. ใบงานที่ 3 
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การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

- เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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 Worksheet 1 

    
 จากรูปเติมข้อความให้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Worksheet 1 

 

 

 

 

 

School 

 

 

 

Cinema

            

School 

 

Cinema 

 

 

 

Cinema

            

School 

 

Hotel 

 

 

 

Cinema

            

School 

 

Shop 

a            

School 

 

Zoo 

 

 

 

Cinema

            

School 

 

Bank 

 

 

 

Cinema

            

School 

 

Museum 

 

 

 

Cinema

            

School 

 

Temple 

 

 

Cinema

            

School 
 

 

______   _______ _______ _______  

1. The zoo is ……………… the school. 
2. The bank is………………the zoo. 
3. The hotel is …………… the cinema and shop. 
4.  The museum is ……….. the temple. 
5. The shop is …………….. the temple. 
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                                       Worksheet 2 
 

Direction : Fill in the gap. 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Name _____________________________   Class ______________  No. ___________ 

School _________________________________________________ 

1  

School 

 

Turn right, turn left, go straight ahead 

 

Go to school. Turn right. 

2 
 

Hospital 

 

Go to hospital. Turn left. 

 

3 
 

Temple 

 

Go to temple. Go straight ahead. 

 

4 
 

Grocery 

 

Go to grocery. Turn left. 

 

5 
 

Cinema 

 

Go to cinema. Turn right. 
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Answer Key Worksheet 2 
 

 
Direction : Fill in the gap 

 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Name ________________________________   Class ______________  No. ___________ 

1 
 

School 

 

Turn right, turn left, go straight ahead 

 

Go to school. Turn right. 

2 
 

Hospital 

 

Go to hospital. Turn left. 

 

3 
 

Temple 

 

Go to temple. Go straight ahead. 

 

4 
 

Grocery 

 

Go to grocery. Turn left. 

 

5 
 

Cinema 

 

Go to cinema. Turn right. 
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School __________________________________________ 

Worksheet  3 
Direction : Look at the picture and match. 
       

  S 
 U 
 K 
 S 
 A 
 N 
  
 R 
 O 

 A   Suksan      Road 
 D 

 
 

 
 
 

________ 1. Suda is at the bus station, how can she 
go to the hospital? 

a. Cross Sansuk Road. Go straight to the 
school. It’s behind the school. 

________ 2. I am at the park, how can I go to the 
coffee shop? 

b. Go straight along Sansuk Road, the school is 
at the left corner, turn left and goes straight. 
It’s near the park. 

________ 3. Amy is at the market, how can she get to 
the cinema? 

c. Turn life, go straight to the market. It’s 
between the police station and museum. 

________ 4. Natalie is at cinema, how can she take 
his friend to the supermarket? 

d. Go straight along Sansuk Road, turn right 
and go ahead to Suksan Road, It’s at the 
corner. 

________ 5. Andrew is at the police station, how can 
he take his friend to the food shop? 

e. Go straight to the square, the cinema is at the 
left corner and the grocery is at the right. The 
food shop’s next to the grocery. 

 

Zoo 

 

 

 

 

 

 

Police       Hospital   Museum 

Station 

Coffee shop 

 

 

 

 

 

 

Cinema            School 

Supermarket 

 

Park 

 Grocery  Food shop 

 

Bus station  

Market 
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Name _____________________________Class _______No. __________ 
School _______________________________________ 

Answer Key  
ใบงานที่ 3 

Direction : Look at the picture and match 
 
 S 
 U 
 K 
 S 
 A 
 N 
  
 R 
 O 

 A   Suksan      Road 
 D 

 
 

 
 
 
____c____ 1. Suda is at the bus station, how can 
she go to the hospital? 

a. Cross Sansuk Road. Go straight to the school. 
It’s behind the school. 

____d____ 2. I am at the park , how can I go to 
the coffee shop? 

b. Go straight along Sansuk Road, the school is at 
the left corner, turn left and go straight. It’s near 
the park. 

____a____ 3. Amy is at the market, how can she 
get to the cinema? 

c. Turn life, go straight to the market. It’s between 
the police station and museum. 

____b____ 4. Natalie is at cinema, how can she 
take his friend to the supermarket? 

d. Go straight along Sansuk Road, turn right and 
go ahead to Suksan Road, It’s at the corner. 

Zoo 

 

 

 

 

 

 

Police       Hospital   Museum 

Station 

Coffee shop 

 

 

 

 

 

 

Cinema            School 

Supermarket 

 

Park 

 Grocery  Food shop 

 

Bus station  

Market 
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____e____ 5. Andrew is at the police station, 
how can he take his friend to the food shop? 

e. Go straight to the square, the cinema is at the 
left corner and the grocery is at the right. The 
food shop’s next to the grocery. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 71 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา อ16101 ภาษาอังกฤษ                             ภาคเรยีนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel                  เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง How can I get to the market?               เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   สัญลักษณ์บอกทิศทาง เป็นสิ่งส าคัญท่ีควรรู้เพ่ือที่จะสามารถน าเราไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้องการ  

      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
             มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน   

 

ตัวช้ีวัด   
     ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
     ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
              ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับต าแหน่งทิศทางได้ 
2. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
3. พูดสนทนาเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ต าแหน่ง และทิศทางได้ 

 

สาระการเรียนรู้  
 Structure:  Excuse me. , Yes, of course. ,Not at all. ,You’re welcome ,Never mind 
                         Can you tell me the way to the _______________ ,please? 
       Can I help you? 
                          Can you take me to the __________________? 
                          How can I get to the ____________? 
                          How can I go to the _____________ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
              1  นักเรียนเล่นเกมทบทวนค าศัพท์จากชั่วโมงที่  1 Shouting  Dictation ครูอธิบายขั้นตอนการ
ท ากิจกรรมให้นักเรียนฟัง ครูให้นักเรียนจับคู่  แล้วยืนเป็น  2  แถว นักเรียนคนที่  1  เตรียมกระดาษ  ปากกา  
หรือดินสอ ครูแจกข้อความที่เตรียมไว้ให้นักเรียนคนที่  2  อ่านค าศัพท์ดังๆ  ให้นักเรียนคนที่  1  ฟัง นักเรียน
คนที่  1 ฟังแล้วเขียนค าศัพท์ที่ได้ยินลงในกระดาษที่เตรียมไว้  ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม กลุ่มที่เขียน
ค าศัพท์และความหมายถูกมากที่สุดกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 
       - Presentation 
             1.ครูอธิบายประโยคที่เป็น ส านวน และหลักการใช้เพ่ือการแสดงความช่วยเหลือกับชาวต่างชาติ 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ ในบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ นักเรียนต้องรู้และเข้าใจโครงสร้างประโยค
อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

Excuse me.  
Yes, of course. 
Not at all. 
You’re welcome 
Never mind 
Can you tell me the way to the _______________ ,please? 

   Can I help you? 
Can you take me to the __________________? 
How can I get to the ____________? 
How can I go to the _____________? 
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          - Practice 
               1.  นักเรียนฝึกอ่านประโยคท่ีใช้ในการสนทนาตามครู 
               2.  นักเรียนน าประโยคบนกระดานมาแต่งเป็นบทสนทนา   
               3.  จับคู่เพ่ือแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นตามที่นักเรียนแต่งประโยคได้ 
  4.  ครูและเพ่ือน ๆ ประเมินการพูดประโยคสนทนาและแสดงบทบาทสมมุติ 
 

                - Production 
               1. ท าใบงาน Worksheet 1 
               2.  จดค าศัพท์ลงในสมุด 

   

    - Wrap up 
             1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปส านวนที่เรียนมา  
 

    ชั่วโมงท่ี 2 

         - Warm up 
     1. ทบทวนค าศัพท์ที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว โดยครูให้ดูภาพสัญลักษณ์บอกทิศทาง 

  

    - Presentation 
   1. สอนบทสนทนาโดยให้นักเรียนท ากิจกรรมในใบความรู้ที่ 1  
            2. นักเรียนอ่านบทสนทนาทั้งชั้นแล้วจับคู่พูดตามบทสนทนา   
            3. ครูตรวจสอบความถูกต้องในการสนทนาของนักเรียน 
 

    -Practice 
   1. นักเรียนฝึกสนทนาโดยใช้ กิจกรรม rub out (กิจกรรม   rub out เป็นกิจกรรมค่อยๆลบค าออก
จากบทอ่านทีละค า>พยางค์>ประโยค จนในที่สุดทั้งหมด เด็กจะพูดบทอ่านจากการจ า และฝึกพูดหลายๆครั้ง            
            2.  นักเรียนจับคู่แสดงบทบาทสมมุติตามบทสนทนา 

 

        -Production 
             1. นักเรียนท าใบงาน (Worksheet) 2 

 

 -Wrap up 
   1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปค าศัพท์โดยใช้ภาพและบัตรค า 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  1.  บัตรภาพ 
     2.  บัตรค า 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
          1. ใบงานที่ 1 
  2. ใบงานที่ 2 
      3. ใบงานที่ 3 
   

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
           - เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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How can I get to the…………………….? 

 
 

Excuse me.             Yes, of course. 
 
Not at all.           You’re welcome 

 
         Never mind 

 
Can you tell me the way to the____,please? 

    
Can I help you? 
 
Can you take me to the _________? 

 
 

 

แถบประโยค 
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ใบความรู้ที่  1 
Conversation                                                                                                      

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Excuse me , Can you tell me the way to the hospital? 
 

       Yes. of course. Go straight on the main road 
and turn right at the corner. 

        Thank you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       You’re welcome. 
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4. Cinema 

Dindang Road 

school 

cinema 

hotel 

hospital S 
T 
A 
R 
T 
 

A : How can I get to the cinema? 

 

B : Go................the hospital and the hotel.  

Go................on for 30 meters and turn................into Dindaeng 

Road. 

The cinema  is................the school. 

A : Thank you. 

Look at the picture and complete the dialogue. 
 

ใบงานที่ 1 
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Describe this map.  

 

2. The park is next to the......................................................... . 

3…………………………........................................................ . 

3…………………………........................................................ . 

                                                   
1. School 
2. Park 

  7. Temple 
  8. Church 
 

Describe this map. 

3. Museum 
4. Cinema 
5. Hotel 
6. Shop 

1. The church is opposite the 

school. 

4. ………………………...........................................................  

 6…………………………........................................................ . 

7…………………………........................................................ . 

ใบงานที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 72 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                             ภาคเรยีนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel                  เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Anan’s house           เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   การเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทิศทาง เป็นการสื่อสารที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
 มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน   

 

ตัวช้ีวัด   
    ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
    ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
             ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ดูภาพแล้วอธิบายรายละเอียดได้ 
2. ตอบค าถามประโยคง่ายๆได้ 
3. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
          Vocabulary :  train station ,  restaurant,  supermarket , grocery, bus station, hospital 
airport,  swimming pool,  farm , temple, garden ,post office ,beach, museum, rice field, bank 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
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3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
 1. ครูทักทายนักเรียนและใช้ประโยคค าถามเพ่ือเข้าสู่บทเรียน เพ่ือทบทวนค า preposition 

 ครู :  Where is my bag? 
 นักเรียน : It’s on the table. 

 

       - Presentation 
              1.  ครูอธิบาย Preposition of place เพ่ิมเติมจากบทเรียนที่ผ่านมาเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
 

            -  Practice 
           1.  นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่องการบอกต าแหน่งสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้ Preposition of place 
           2.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงานที่ 1 
           3.  นักเรียนฝึกอ่านประโยคที่ถูกต้องจากการเฉลยพร้อมกัน 
 

                -  Production 
           1.  นักเรียนท ากิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนวาดภาพที่ตั้งของบ้านตนเอง และสถานที่ส าคัญใกล้เคียง
พร้อมเขียนอธิบายเส้นทางเดินทางใต้ภาพ แล้วน าเสนอ 
    - Wrap up 
          1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่เรียนมา 
 

ชั่วโมงท่ี 2 

         - Warm up 
         1. ครูใช้หุ่นมือถาม – ตอบ 

ครู : Where did you go yesterday? 
นักเรียน : I went to ___________. 
ครู : Where is it? 
นักเรียน : It’s __________________ 
ครู : Can you take me to the __________________? 
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นักเรียน : Yes, of course. 
    - Presentation 
           1.  ให้นักเรียนท าใบงานที่ 3 Anan’s house 
           2.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
             

    -Practice 
   1.  นักเรียนฝึกอ่านข้อความในใบงานที่ 3 เรื่อง Anan’s house ตามครู 

             2.  นักเรียนและครูร่วมกันประเมินการอ่านข้อความ เรื่อง Anan’s house 
             3.  นักเรียนตอบค าถามในใบงานที่ 3 เรื่อง Anan’s house 
             4.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงานที่  3  
 

        -Production 
             1.  นักเรียนท าใบงานที่ 4 

 -Wrap up 
   1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนที่ผ่านมา 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
   1.  แผนผัง 
     

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
             1.ใบงานที่ 1 
             2.ใบงานที่ 2 
             3.ใบงานที่ 3 
             4.ใบงานที่ 4 
   

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ....................................................................... 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................. ..............................................................................................................  

 
ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1 
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    92 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
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เฉลยใบงานที่ 4 
 
Direction : Look at the picture and complete the dialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Owen : Excuse me. Can you tell me the way to book shop? 
Britney : Yes, of course. Go  straight the hospital and the hotel. And then turn right into 
Dindaeng Road. Go straight on for 30 meters and then turn left into Suksan Road . The book 
shop is next to the cinema. 
Owen : Is it far? 
Britney : No, not very far. 
Owen : Thank you very much. 
Britney : You’re welcome. 
 

 
 
 

     S 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 73 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                                    ภาคเรียนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel       เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง  Where did you go on your holiday?              เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   การรู้จักสถานที่ส าคัญ เป็นข้อมูลส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 

      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
             มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน   

 

ตัวช้ีวัด   
       ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
       ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
       ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง สะกดค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ บอกความหมายค าศัพท์ได 
2. ตอบค าถามประโยคง่ายๆได้ 
3. สนทนาด้วยประโยคง่ายๆได้ 

สาระการเรียนรู้ 
          Vocabulary :  beach, zoo, museum, picnic, castle sand, history, chores, flower 
     Structure     :   - Where did you go on your holiday? 
                 I went to + (place). 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
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3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
         1.  ครูแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น 2กลุ่มแล้วเขียนค าศัพท์ใหม่บนกระดาน beach, zoo, museum,  
picnic, castle sand , history  , chores, flower ให้นักเรียนออกเสียงตามแต่ละกลุ่มจะได้ค าศัพท์กลุ่มละ 5 
ค า จับเวลา 15 นาที กลุ่มไหนเปิดหาความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรมได้มากท่ีสุด และถูกต้องที่สุดเป็น
กลุ่มท่ีชนะ 
         2.  เมื่อหมดเวลาครูเฉลยความหมายของค าศัพท์บนกระดาน แล้วประกาศผู้ชนะ 
         3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
 

       - Presentation 
            1.   ครอู่านออกเสียงค าศัพท์กระดาน beach, zoo, museum, picnic, castle sand, history, 
chores, flower ให้นักเรียนออกเสียงตาม 
          2.   นักเรียนอ่านประโยคเหล่านี้ตามครู 
              -Where did you go on your holiday? 
               I went to + ( place). 
         3.   ครูสุ่มนักเรียนบางคนให้ลองอ่านประโยคข้อ 2  แล้วแนะน าให้ใส่ค าศัพท์ที่เรียนเกี่ยวกับสถานที่ 
ต่าง ๆ ลงที่ Place  

 

          -Practice 
        1.   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้ฝึกถามตอบกันภายในกลุ่ม 
         2.   นักเรียนออกมาสนทนาให้ครูฟังเป็นกลุ่ม ๆ ตามที่ได้ฝึกไว้ 
 

                -Production 
1.   นักเรียนท าใบงานที่ 1 ให้นักเรียนวาดรูปสถานที่ท่ีนักเรียนไปในวันหยุด 
2.   นักเรียนน าใบงานที่1 ที่ท าเสร็จแล้วส่งครู  
 

  - Wrap up 
       1.  นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนค าศัพท์ที่ได้เรียน 
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      ชั่วโมงท่ี 2 

         - Warm up 
1. ครูทบทวนค าศัพท์เดิมที่ได้สอนไว้ในชั่วโมงท่ีแล้ว และประโยคค าถาม-ค าตอบ 

 

    - Presentation 
1. ครูเขียนเพ่ิมประโยค   

-What did you do on your holiday? 
                       I + V.2 (past form). 
          2.  นักเรียนอ่านประโยคเหล่านี้ตามครู แล้วดูข้อมูลในใบความรู้ที่ 1 
          3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านประโยคต่าง ๆ ในใบความรู้ที่ 1 
 
 -Practice 
          1.  นักเรียนท าแบบทดสอบในใบงานที่ 2 โดยดูใบความรู้ที่ 1 ประกอบ 
           2. นักเรียนแลกใบงานที่ 2 ที่ท าแล้วกับเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ หลังจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันเฉลย
ค าตอบ 
          3. นักเรียนจับคู่กันแล้วเลือกบทสนทนา 1 บท จากใบงานที่ 2 แล้วฝึกพูด  
          4. นักเรียนส่งใบงานที่ 2 ที่ตรวจแล้วให้ครู แล้วสนทนาให้ครูฟังเป็นคู่        
          5. ครูให้คะแนนการสนทนาของนักเรียน  
 

        -Production 
1. นักเรียนอ่านใบงานที่ 3 แล้วครูเขียนค าถามบนกระดาน 
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนค าตอบ กลุ่มไหนเขียนค าตอบได้ก่อน 
และถูกต้องเป็นผู้ชนะ 

 

 -Wrap up 
   1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนค าถามตอบที่เรียนเกี่ยวกับบทนี้ 
 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  1.  บัตรภาพสถานที่ 
     2.  บัตรค าสถานที่ อาชีพ 
 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ใบงานที่ 1 
 2. ใบงานที่ 2  
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การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

- เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ใบความรู้ที่ 1 
                      เมื่อเราจะพูดถึงการกระท าที่ผ่านไปแล้วในอดีต ให้ใช้รูปประโยค Past Simple Tense มี
โครงสร้างคือ   Subject + V.2 (past form) 
                      V. 2 นั้น มีทั้ง เติม ed ท้ายกริยาตัวนั้น หรือ เปลี่ยนรูปไป เช่น 

V.1                                     V.2 
help   helped                               ช่วย 
rain    rained    ฝนตก 
swim    swam    ว่ายน้ า 
see     saw    เห็น 
feed     fed    ให้อาหาร 
do     did    ท า 
make    made                                ท า 
learn   learnt    เรียน 

ส่วนประโยคค าถาม จะมี did อยู่ในประโยค เช่น What did you do on your holiday? ถ้า เป็นประโยคที่
ขึ้นต้นด้วย Wh? ให้ตอบเป็นประโยคตามที่ถาม เช่น 

-What did you do on your holiday? 
        I went to the beach. 

แต่ถ้าประโยคค าถามขึ้นต้นด้วย Did ให้ตอบ Yes หรือ No เช่น 

- Did you enjoy on your holiday? 
Yes, I did. 
No, I didn’t. 

ในการตอบปฏิเสธเราอาจใส่เหตุผล ด้วยก็ได้ เช่น 

- Did you enjoy on your holiday? 
No, I didn’t. It was too crowded.                  
No, I didn’t. It rained. 
No, I didn’t. It was too hot. 
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ใบงานท่ี 1 
 

ให้นักเรียนวาดรูปสถานที่ที่นักเรียนไปมาแล้วในวันหยุด แล้วเขียนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ใบงานที่ 2 
Fill in the blank with the given verb. 

 

1.    Alan: What did you do at the beach? 

    Bill: I __________ a castle sand. (make, made) 

               Alan: Did you enjoy your holiday? 

        Bill: Yes, I________. (did, didn’t)  

2. Joyce: What did you do at your grandmother’s house? 

Christ: I__________ my grandmother did chores. (help, 

helped) 

Joyce: Did you enjoy your holiday? 

Christ: No, I ________ . I was very tired. (did, didn’t) 

3. Bob: What did you do at the museum? 

Jane: I __________ a history of a dinosaur. (learn, learnt) 

Bob: Did you enjoy your holiday? 

Jane: Yes, I _________. (did, didn’t) 

4. Natalie: What did you do at the zoo? 

Mike:     I ____________ animals. (feed, fed) 

Natalie: Did you enjoy your holiday? 

Mike: No, I____________. (did, didn’t) It was too crowded. 

5. Natalie: What did you do at Chiangmai? 

Mike:     I ____________to flower garden. (go, went) 

Natalie: Did you enjoy your holiday? 

Mike: No, I____________. (did, didn’t) It was too hot. 

6.    Alan: What did you do on Sunday? 

Bill: I __________fish. (fish, fished) 

               Alan: Did you enjoy your holiday? 

        Bill: No, I________. (did, didn’t) It was rained. 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

ใบงานที่ 3 
Read the passage below and answer the questions. 

Nathan went to the beach last Sunday.  In the morning, he and 

his brother swam and made a castle sand.  His father fished fish. His  

mother cooked food for lunch. They enjoyed the trip very much. 

 

1. Where did Nathan go on last Sunday? 

                  - He____________________________________. 

 

2. What did Nathan and his brother do there? 

                  - They ____________________________________. 

 

3.  What did his father do there? 

                  - He______________________________________. 

 

4. What did his mother do there? 

     - She ____________________________________. 

 

5. Did they enjoy their holiday? 

                   - They ____________________________________. 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  74 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                             ภาคเรยีนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel                  เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 6 เรือง How do you go to Bangkok?                      เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   การเลือกยานพาหนะที่เหมาะสมในการเดินทางเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา 

      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
             มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน   

 

ตัวช้ีวัด   
  ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
  ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง สะกดค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ บอกความหมายค าศัพท์ได 
2. ตอบค าถามประโยคง่ายๆได้ 
3. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
          Vocabulary :  bicycle , bike , motorcycle , motorbike , taxi , cabin , bus , jeep , truck , 
van , sky train , caravan , boat , ship , ferry , yacht , container ship, fishing boat , craft , 
submarine , airplane , helicopter , hat air balloon 
 Structure    :    -How do you go to……?                                
                                 -I go to……………by……….. 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. มีวินัย  
5. ใฝ่เรียนรู้ 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
    1  ทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะที่นักเรียนรู้จัก  
             2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

       - Presentation 
                   1.  ครูสอนค าศัพท์เก่ียวกับยานพาหนะเพ่ิมเติมจากที่นักเรียนบอก โดยใช้บัตรภาพ 
              2.  นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ตามครูทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และรายบุคคล 
               

          -Practice 
    1. นักเรียนเล่นเกมจับคู่บัตรค าและรูปภาพ 
             2. นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท ์  เพ่ือนและครูประเมินเพื่อให้คะแนนการออกเสียง 
 

                -Production 
            1.  นักเรียนท าใบงาน Worksheet 1 
            2.  จดค าศัพท์ลงในสมุด   
    - Wrap up 
            1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปค าศัพท์ เกี่ยวกับยานพาหนะ  
 

        ชั่วโมงท่ี 2 

         - Warm up 
     1. ทบทวนค าศัพท์เก่ียวกับยานพาหนะโดยการร้องเพลง  Driving in my car 
    - Presentation 



    106 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

   1. สอนประโยค How do you go to……?  โดยครูค าถาม     How do you go to Bankok?                       
นักเรียนตอบทีละคน โดยใช้ประโยค  I go to Bankok by ……….(ชื่อยานพาหนะ) .  
            2. ครูออกเสียงประโยคให้นักเรียนฟัง 
            3. นักเรียนอ่านตามครูทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และรายบุคคล 
 

    -Practice 
   1. ให้นักเรียนจับคู่สนทนาถามตอบกับเพ่ือน เลียนแบบประโยคที่ครูสอน  
            2.  บันทึกบทสนทนาลงในสมุด 

        -Production 
             1. นักเรียนท าใบงาน (Worksheet) 2  
 

 -Wrap up 
   1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยคท่ีเรียนมา โดยการถามนักเรียน How do you go to 
Bangkok? นักเรียนช่วยกันตอบ  
            2. ครูเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย ๆ นักเรียนตอบตามความเหมาะสม 
            3. ครูสรุปค าตอบที่ถูกต้อง 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  1.  บัตรภาพสถานที่ 
     2.  บัตรค าสถานที่ อาชีพ 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. ใบงานที่ 1 
2. ใบงานที่ 2  

   

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

- เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
 

ภาคผนวก 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

บัตรค า 
bicycle , bike , motorcycle , 
motorbike , taxi , cabin , bus , 
jeep , truck , van , sky train , 
caravan , boat , ship , ferry , 
yacht , container ship, fishing 
boat , craft , submarine , 
airplane , helicopter ,  
hat air balloon 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

        ใบงานที่ 1 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

ใบงานที่ 2 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 75 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา อ16101 ภาษาอังกฤษ                             ภาคเรยีนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel                  เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 7 เรื่อง I come to school by bus.                    เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   การเลือกยานพาหนะที่เหมาะสมในการเดินทางเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา 

      

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
 มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน   

 

ตัวช้ีวัด   
  ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
  ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
2. สนทนาถามตอบด้วยประโยคง่ายๆได้ 
3. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
          Vocabulary :  bicycle , bike , motorcycle , motorbike , taxi , cabin , bus , jeep , truck , 
van , sky train , caravan , boat , ship , ferry , yacht , container ship, fishing boat , craft , 
submarine , airplane , helicopter , hat air balloon 
 Structure   :    -How do you come to……?                                
                               -I come to……………by……….. 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
    1.  ทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะ โดยเล่นเกม matching game จับคู่บัตรภาพ และบัตรค า 
 

       - Presentation 
                   1.  ทบทวนการใช้ประโยคค าถาม ค าตอบ 
                   How do I /you / we / they go to ……………………? 
                   I /you / we / they go to ……………………by…………. 
         How does she /he go to ……………………? 
                   He /She / goes to ……………………by…………….. 
              2.  อธิบายเพิ่มเติมโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 

          -Practice 
    1. ฝึกใช้ประโยคโดยการสัมภาษณ์เพ่ือน 5 คน ตามใบงานที่ 1 
              2. เขียนรายงานสรุปจาการสัมภาษณ์ และอภิปรายหน้าชั้น 
 

                -Production 
            1.  ให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงานที่ 2 อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบค าถาม  
    - Wrap up 
            1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปค าศัพท์ เกี่ยวกับยานพาหนะ  
 

ชั่วโมงท่ี 2 

         - Warm up 
     1. ทบทวนค าศัพท์ที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว  
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     - Presentation 
   1. ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่ครูแจก ใบงานที่ 3 
            2. หาค าศัพท์ที่ผิด 
            3. ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
    -Practice 
   1. ให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องเป็นกลุ่ม  
             

        -Production 
             1. เขียนเนื้อเรื่องที่ถูกต้องลงในสมุด 

                         2. เรียงประโยคที่ถูกต้อง ใบงานที่ 4 
 

 -Wrap up 
   1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียนมา  
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  1.  บัตรภาพ 
     2.  บัตรค า 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. ใบงานที่ 1 
2. ใบงานที่ 2 

 3. ใบงานที่ 3 
4. ใบงานที่ 4 

 

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    3. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

- เกณฑ์ ( ในภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 
 

ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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     ใบงานที่ 1 
 

Jack lives in a big city. There are buses, subways, and sky trains in his city.  
  
   
  
  

             Tim doesn’t have car. He gets around on a bicycle or on foot. Sometimes his friends 
give him a ride. 
 
 

1. How does Jack get around in his city? 
2. Are there buses and subways in a big city? 
3. How does Tim get around his town? 
4. Are there any subways in his town? 
5. Does Tim have a car? 
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ใบงานที่ 2 
There are five mistakes of vehicles so circle and correct them. 

 
 My name is Wichiai. I live with my family in a big city. 

 My father works in a bank.   He goes to work by tirkansy. 

 My mother’ office is near my brother’s house and she takes him to 

school by cra  in  the  morning  but in the afternoon  he comes home 

by sbu. My school is not far from our house so I go to school on foot.  

Some of my friends ride their leycibcs  to  school.  Some go to 

school by nav. 
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ใบงานที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 76 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
รายวิชา  อ 16101 ภาษาอังกฤษ        ภาคเรียนที่  2    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  Place & travel                        เวลา  16  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 8 เรื่อง Safety Signs                เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
   การฝึกอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ควรเข้าใจ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  
             มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
             มาตรฐาน ต. 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด   
    ต 1.1 ป.6/2  อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
    ต 1.1 ป.6/3  เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย 
ทีอ่่าน   
    ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
            ต 4.2 ป.6 /1  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง สะกดค าศัพท์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และบอกความหมายค าศัพท์ได 
2. ตอบค าถามประโยคง่ายๆได้ 
3. บอกประโยคตรงตามสัญลักษณ์ และเครื่องหมายได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
         Vocabulary :  DO NOT EXIT,  DO NOT USE MOBILE  PHONE ,  PEDESTRIAN CROSSING, 
DANGER,  WATCH  YOUR  STEP,  NO  BICYCLE  , BICYCLE  CROSSING ,  PUBLIC TELEPHONE, 
SCHOOL CROSSING, DO NOT ENTER,  BIKE  LANE ,  HOSPITAL , RAILROAD  ,CROSSING 
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 Structure :    -Where can we see this sign?                               
                                -We can see this sign at………………. 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

 - Warm up 
1. ทบทวนค าศัพท์สัญลักษณ์บอกทิศทางโดยให้นักเรียนออกมายืนเข้าแถวหน้ากระดานและ 

ยืนด้านหลังของครู 
2. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง โดยพูดว่า “Start marching and follow me!” 
      ครู : Go straight!   นักเรียน :  เดินออกไปข้างหน้า 
      คร ู: Turn left!       นักเรียน : หันไปทางซ้าย 
      คร ู: Go straight to the (door). นักเรียน :  เดินตรงไปที่ประตู 
       คร ู : Turn left and go straight to the (bookcase). นักเรียน : หันไปทางซ้ายและเดินตรง
ไปที่ชั้นหนังสือ 
     คร ู: Turn right and go straight to the (window).นักเรียน : หันไปทางขวาและเดินตรงไปที่
หน้าต่าง 
     ครู : (หยุดค าสั่งต่าง ๆ) OK, stop! Go back to your seat. นักเรียนกลับไปที่นั่งของตนเอง 

            3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

       - Presentation 
           1.  สอนค าศัพท์สัญลักษณ์เพ่ิมเติม โดครูน าภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่นักเรียนสามารถพบเห็นตามสถานที่
ต่างๆ เช่น ทางม้าลาย สัญญาณไฟจารจร ป้ายหยุดรถ ป้ายห้ามเลี้ยวขวา  ป้ายห้ามสูบ แล้วถามนักเรียนถึง
ความหมายของภาพ  นักเรียนช่วยกันตอบอาจจะตอบเป็นภาษาไทย 
        2.  ครูบอกความหมายตามภาพสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  
  3.  นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ตามครูทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และรายบุคคล 
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          -Practice 
        1. นักเรียนเล่นเกมจับคู่บัตรค าและรูปภาพ 
        2. นักเรียนฝึกอ่านค าศัพท์   เพ่ือนและครูประเมินเพ่ือให้คะแนนการออกเสียง 
 

                -Production 
        1.  นักเรียนท าใบงาน Worksheet 1 จับคู่ข้อความกับภาพสัญลักษณ์ 
        2.  จดค าศัพท์ลงในสมุด   
     

 - Wrap up 
       1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปป้ายสัญลักษณ์พร้อมทั้งบอความหมาย  
 

       ชั่วโมงท่ี 2 

 

       - Warm up 
      1. ทบทวนภาพสัญลักษณ์ท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 

 

 - Presentation 
      1. ครูชูภาพสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ แล้วถามนักเรียนว่า where can we see this signs?            
นักเรียนตอบ We can  see this sign in the hospital. โดยครูสอนวิธีการตอบ และอธิบายความหมาย 
      2. ครูถามภาพอ่ืนๆ ด้วยประโยคเดิม นักเรียนช่วยกันตอบ  
      3. นักเรียนอ่านประโยคตามครูทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และรายบุคคล 

 

  - Practice 
     1.  แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้นักเรียนฝึกประโยคโดยการเล่นเกม ดังนี้ 
         - ครูติดภาพสัญลักษณ์ท่ีกระดาน จากนั้นครูพูดประโยค We can see this sign at the restaurant. 
         - ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มวิ่งออกไปหยิบภาพสัญลักษณ์ แล้วออกไปโชว์ภาพพร้อมพูดว่า We can see 
this sign at the restaurant.กลุ่มไหนได้บัตรภาพมาก เป็นผู้ชนะ 
     2.  นักเรียนฝึกอ่านจากภาพสัญลักษณ์ 
 

     - Production 
     1. ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมภาพสัญลักษณ์ที่นักเรียนพบเห็นตามสถานที่ต่างๆ แล้วออกแบบวาดภาพ
สัญลักษณ์ให้สวยงามเป็นงานกลุ่ม  
 

     - Wrap up 
      1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนที่เรียนมา 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  บัตรภาพสัญลักษณ์ 
      2.  บัตรค า 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
          1. ใบงานที่ 1 
          2.  ใบงานที่ 2 
 

การวัดผลและประเมินผล 
– วิธีการ 

    1. สังเกตพฤตกิรรมความถูกต้องในการอ่านค าศัพท์ 
     2. ประเมินจากชิ้นงาน 

    4. ประเมินจากการการตอบค าถาม 

 
- เครื่องมือ 
      1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
      2.  แบบประเมินการเขียน 
      3.  แบบประเมินการพูด 
      4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

      5. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

- เกณฑ์ ( ในภาคผนวก ) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 
      (...........................................................) 

     ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
 

ลงช่ือ............................................................... 
        (...........................................................) 

ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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Safety Sign Flashcards 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DO NOT 
ENTER 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

STOP 
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SCHOOL 
CROSSING 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

BIKE 
LANE 
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HOSPITAL 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC 
TELEPHONE 
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BICYCLE 
CROSSING 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAILROAD 
CROSSING 
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NO 
BICYCLE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WATCH 
YOUR 
STEP 
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DANGER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEDESTRIAN 
CROSSING 
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DO NOT 
USE 

MOBILE 
PHONE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

DO NOT 
EXIT 
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USE 
CROSSWALK 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RECYCLE 
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SLIPPERY 

FLOOR 
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Worksheet 1 

 
Safety Sign Matching  

 
Instructions: Read and match each meaning with its sign on the next page.  Write 
number 1-9 under each sign. 

 
 

1. This sign tells you to switch your cell phone off. 
 

 
2. This sign means that there is a phone nearby. 

 
 

3. This sign tells you that you may not go into a place 
 
 

4. This sign tells you to slow down for possible cyclists. 
 
 

5. This sign tells you that bicycle aren’t allowed. 
 
 

6. This sign tells you to cross the street using the crosswalk 
 

 
7. This sign tells you to slow down in a school area. 

 
 

8. This sign tells you to watch your step. 
 
 

9. This sign says that people may ride bicycle here. 
 
 
     10. This sign means that there is a hospital nearby. 
 
 
     11.This sign tells you to stop. 
 
 
     12.This sign warns of a possible train. 
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Safety Signs 
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Safety Signs – Answer Key Worksheet 1 
 

 

 
-3- 

 
-11- 

 

 
-7- 

 
 

 
-9- 

 

 
-10-  

-1- 
 

 
-2- 

 

 
 
 

-12- 

 

 
-6- 

 
 

 
-5- 

 

 
-8- 

 
-4- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 77 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ      ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง Good Health             เวลา    14    ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  1 เรื่อง  Are you healthy?    เวลา      2   ชั่วโมง 

 

สาระส าคัญ 
       การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ให้สามารถสื่อความหมาย  ตั้งและตอบค าถาม   เข้าใจ  
ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ  แสดงความคิดเห็น  เสนอความรู้สึกและสิ่งที่ต้องการ
อย่างมีเหตุผล  ถ่ายโอนความรู้จากภาพและของจริงในชีวิตประจ าวันมาเป็นค า กลุ่มค า และประโยค  ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า (Instruction) ง่ายๆที่ฟัง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1 :  เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 :  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. นักเรียนสามารถพูดเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
               2. นักเรียนพูดเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 Function:       - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
              -  ส านวนภาษาท่ีใช้บอกความต้องการ 
              -  มารยาทการพูด 
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 Vocabulary:  เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับโรคภัย a cold = เป็นหวัด, a stomachache = ปวดท้อง,a 
headache = ปวดหัว,a toothache = ปวดฟัน,a sore throat = เจ็บคอ,a fever =ไข,้ a flu = เป็นหวัด        
a blister on my foot= เป็นแผลที่เท้า something in my eye = บางสิ่งบางอย่างเข้าตา 

 
            Structure:  การถามประโยคโดยการใช้   I have a  +  อาการของโรค. 
                  I have a head ached.           
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตว์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ชั่วโมงท่ี 1 
 - Warm up 

1.  ครูกล่าวทักทายนักเรียน  แล้วพูดเกริ่นน าถามตอบนักเรียนเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดกับ
ชีวิตเรา เช่น  a stomachache = ปวดท้อง,a headache = ปวดหัว,a toothache = ปวดฟัน, a cold = 
เป็นหวัด เป็นต้น 
          2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 - Presentation 
 1. ครูแสดงบัตรค าศัพท ์อ่านสะกดค า และเป็นค า พร้อมให้นักเรียนอ่านตาม และทบทวน 2 ครั้ง  

a cold = เป็นหวัด, a cough = ไอ,a stomachache = ปวดท้อง,a headache = ปวดหัว, a 
toothache = ปวดฟัน, a sore throat = เจ็บคอ, a fever = ไข้, a blister on my foot= เป็นแผล
ที่เท้า, something in my eye = บางสิ่งบางอย่างเข้าตา 

 - Practice 
  1. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 2  

 
- Production 

   นักเรียนท ากิจกรรมในใบงานที่ 3   
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- Wrap up 
 นักเรียนช่วยกันสรุปว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์อะไรบ้าง นักเรียนเขียนค าศัพท์ลงในสมุดบันทึก        
  
ชั่วโมงที่ 2 

 - Warm up 
 1.  นักเรียนบอกความหมายจากบัตรค าศัพท์   
  2.  ดูเฉลยบนกระดาน 

 -  Presentation 
  1.  ครูทบทวนค าศัพท์และส านวนที่ใช้เกี่ยวกับสุขภาพ 
  2.  น านักเรียนอ่าน และครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ 

 -  Practice 
  1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงานที่ 1 
  2 ส่งให้ครูตรวจ 

- Production 
  1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 6 คน ช่วยกันหาวิธีที่จะมีสุขภาพดีนอกเหนือจากที่ครูให้ตัวอย่าง 
  2 เขียนค าศัพท์ลงและวาดภาพประกอบ 

- Wrap up 
1. สรุปค าศัพท์ลงสมุด  

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บัตรค าศัพท์ 
 2. ใบงานที่ 1 
 3. ใบงานที่ 2  
 4. ใบงานที่ 3   
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. ใบงานที่ 1  
2. ใบงานที่ 2   
3. ใบงานที่ 3   
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การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
  1. การประเมินการอ่านบัตรค า บัตรภาพ 
  2. การประเมินการอ่านจากใบความรู้ 
  3. การตรวจสมุดบันทึก  
  4. การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
             2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินการพูด    
  2. แบบประเมินการเขียน 
  3. แบบประเมินการอ่าน 
  3. เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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English Pre - Test 
 Choose the correct answer. 

1. She drinks…………. 
a. apple     b. fish      c.  orange  
 

2. We like fruit. 
a. chicken     b. watermelon    c.  ice cream  
 

3. She eats………….for breakfast. 
a. eggs and bread   b. fish and chips    c.  ice cream  
 

4. He has………………for breakfast. 
a. sandwich and salad  b. eggs and fruit    c. cola   
 

5. I eat……………… for dinner. 
a. beef steak     b. ice cream     c. cookie  
 

6. ………………..is unhealthy food. 
a. Cereal      b. Grape     c. Pizza   
 

7. Do you like Thai food? 
a. Fish and chips  b. Tom yum kung and Pad Thai c.  Spaghetti and roti  
 

8. They always eat Western food. 
a. Fish and chips    b. Tom yum kung and Pad Thai c.  Spaghetti and roti  
 

9. We eat healthy food. 
a. Ice cream and cake   b. Pizza and hamburger    c.  Apple and cereal   
 

10. There is……….bread on the table. 
a. a       b. any      c.  some 
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English Post - Test 
  

 Choose the correct answer. 
1. What’s your breakfast? 

a. cola, ice cream b. chocolate, lollipop      c. milk, bread d. steak, chips 
 

2. What’s your drink? 
a. cookie  b. orange juice  c.  hamburger  d. fish and chips 
 

3. I eat……….for dinner. 
a. jam   b.  chocolate  c.  lollipop  d. steak 
 

4. ……………… is good for us. 
a. Fruit  b.  Pizza  c.  Hamburger  d. Lollipop 
 

5. ……………… is not good for me. 
a. Cereal  b.  Milk   c.  Chocolate  d. Fruit 
 

6. Healthy food = 
a. hamburger, French fries b.  milk, cereal     c.  pizza, cereal d.  orange, apple 
 

7. Unhealthy food = 
a. pizza   b.  apple, milk  c.  grape, cereal d.  orange, apple 
 

8. I don’t want to eat……………chocolate. 
a. an    b.  a   c.  some  d. any 
 

9. Please give me……….apples. 
a. an    b.  a   c.  some  d. any 
 

10. Do you have……….friends in Bangkok? 
a. an    b.  a   c.  some  d. any 
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บัตรค าศัพท์ 
 

                
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. a cold  =   เป็นหวัด 

2. a stomachache  = ปวดท้อง 

3. a headache  =  ปวดหัว 

4. a toothache  =  ปวดฟัน 

5. a sore throat  =  เจ็บคอ 

6. a fever =  ไข ้

7. a cough  =  ไอ 

8. a blister on my foot  =  เป็นแผลท่ีเท้า 

9. something in my eye =  บางสิ่งบางอย่างเข้าตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a cold a stomachache a headache 

a toothache a sore throat a fever 

a blister on my foot 

 

something in my eye 

 

a cough 
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ใบงานที่ 1 

B.  Direction:  Match the words 1-5 with the pictures a-e. 
 
1. stomachache                           ……a 
 
 
 
 
2. cough              …….b  
 
 
 
 
3.  fever                      …….c 
 
 
 

4.  toothache           .…....d                       
 
 

5. headache                ..……e                     
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ใบงานที่  2  
 เร่ือง   Are you healthy? 

Name……………………………………………………………..No………………. 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริงของนักเรียนมากท่ีสุด 
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ใบเฉลยกิจกรรม Are you healthy? 

เร่ือง   Food and Health 

 

ลองตรวจดูนะครับ ว่าคณุมสีุขภาพดีแค่ไหน 
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ใบงานที ่3 

A.   Direction: Find the meanings of these words.      
1. sore throat         ………………………. 
2. cough                ………………………. 
3. toothache          ………………………. 
4. cold             ………………………. 
5. headache          ………………………. 
6. fever             ………………………. 
7. blister on my foot     ………………………. 
8. stomachache     ………………………. 
9. something in my eye    ………………………. 
10. flu         ……………………….         
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 78 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6     
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ       ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง Good Health                                          เวลา    
14    ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  2 เรื่อง   How often do you............?                   เวลา     2     
ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
 การฟังและอ่านข้อความเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย เป็นการฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
ต้องฝึกฝนให้ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 :  เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
  มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
 
ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
  ต 1.1 ป 6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

   ต 1.3 ป 6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์ และบอกความหมายของค าศัพท์ได้ 
                2. นักเรียนสามารถถามและให้ค าตอบ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ 
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สาระการเรียนรู้ 
          Function:  การถามตอบเกี่ยวกับความถี่เรื่องสุขภาพ. 
            Vocabulary: three times a day, less than an hour a day, more than five hours a 
week 
            Structure:  1. A : How often do you exercise/ sleep/…….? 
            B :  Once a day. 
        2. You should………………... 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ชั่วโมงท่ี 1 
 -  Warm up 
 1. ร่วมกันสรุปและสนทนาเก่ียวกับการประกอบอาหารนอกเวลาของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ประโยคการ
ถาม Do you like Som-Tum? Do you think it’s healthy food?  
 2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 -  Presentation 
 1. ครูให้นักเรียนอ่านค าศัพท์บนกระดานตามครู แล้วให้นักเรียนอ่านค าละหลายๆ ครั้งจนคล่อง 
 2. ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่อง How often do you exercise? ให้นักเรียนจับคู่ประโยคกับความหมาย  

 -   Practice 
 1. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 2  

 
- Production 

 1. นักเรียนท ากิจกรรมในใบงานที่ 3 เรื่อง เก่ียวกับการค้นหาคนสุขภาพดีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ 
 2. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม  
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   3. ให้แต่ละกลุ่มสัมภาษณ์ สมาชิกในกลุ่มทีละคน โดยใช้ค าถามและค าตอบ จากกิจกรรม 
ส าหรับการถาม ให้สมาชิกภายในกลุ่มสลับกันถามคนละ 1 ข้อ ไปเรื่อย ๆ 

 -   Wrap up 
    1.  นักเรียนช่วยกันสรุปว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์อะไรบ้าง นักเรียนเขียนค าศัพท์ลงใน
สมุดบันทึก       
 
  ชั่วโมงท่ี 2 

 -    Warm up 
  1. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โดยถามนักเรียนว่า นอกจากอาหารแล้วมีอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ที่จะ
ท าให้เราเป็นคนมีสุขภาพดี นักเรียนอาจจะตอบเป็นภาษาไทย ให้ครูเขียนค าศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ บน
กระดาน   เช่น exercise = ออกก าลังกาย  

 -   Presentation 
  1. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบกับครูและเพ่ือน ๆในห้อง ถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
     2. ครูติดแถบประโยค How often do you............?  
  3. ให้นักเรียนออกเสียงประโยคพร้อมกัน 

 -   Practice 
      1. ตรวจสอบร่วมกันจาก ใบเฉลยกิจกรรม 
      2. ส่งให้ครูตรวจ 

 -   Production 
  1. บันทึกค าตอบของเพ่ือนภายในกลุ่ม ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
  2. เมื่อครบทุกคนแล้ว ร่วมกันสรุปผล ให้ค าชมเชย หรือแนะน าตามผลการสรุป 

 -  Wrap up 
  1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอสรุปผลหน้าชั้น ร่วมกันชมเชย และให้ค าแนะน า 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บัตรค าศัพท์ 
     2. ใบงานที่ 1 เรื่อง How often do you exercise?   
 3. ใบงานที่ 2  
 4. ใบงานที่ 3 เรื่อง   Who’s healthy?     
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ใบงานที่ 1 เรื่อง How often do you exercise?   
 2. ใบงานที่ 2  
 3. ใบงานที่ 3 เรื่อง   Who’s healthy?    

 

การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
  1.  การประเมินการอ่านบัตรค า บัตรภาพ 
  2.  การประเมินการอ่านจากใบความรู้ 
  3.  การตรวจสมุดบันทึก  
  4.  การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
               2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินการพูด    
  2. แบบประเมินการเขียน 
  3. แบบประเมินการอ่าน 
   3. เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก) 
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     บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. ................................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1   

 เร่ือง  How often do you exercise? 

Name………………………………………………………………………………….No………………. 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเติมหมายเลขประโยค ลงในช่องความหมาย 
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ใบงานที่ 2 

 
Dialogue build: Read the dialogue and build your dialogue. 
 

                                         

                    Jack :   How are you? 
   Jane : I’m not feeling very well. 
   Jack : Oh, dear! What’s the matter? 
   Jane : I don’t know. I think I’ve got a sore throat. 
   Jack : Why don’t you go to the doctor? 
   Jane : That’s a good idea. 

 
 
 

Build the new dialogue use the new vocabulary. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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ใบงานที่ 3   
เร่ือง   Who’s healthy? 

Group name…………………………………………… 
ค าชี้แจง   ให้นกัเรียนสอบถาม และบันทกึค าตอบจากใบงานที ่2 ของเพื่อนในกลุม่ ลงในตารางบนัทึก 
แล้วร่วมกันสรุประดบัสุขภาพของเพื่อน ตามใบเฉลยกิจกรรม Are you healthy? และเขียนสรปุ
รายงาน 
 
Group Member   :   1.……………………………………………………………………………………… 
             2. ……………………………………………………………….......................... 
          3. ……………………………………………………………………………………..    
          4. …………………………………………………………………………………….. 
             5. …………………………………………………………………………………….. 
       6. …………………………………………………………………………………….. 
 

ช่ือ - สกุล 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

สรุป รวม  

ระดับสุขภาพ a b c 

             
             
             
             
             
             
 
1. The most healthy in our group is / are …………………………………………………………………………………… 
He/ She/They should……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. The healthy in our group is / are…………………………………………………………..………………………………… 
He/ She/They should …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. The unhealthy in our group is / are………………………………………………………………………………………… 
He/ She/They should ………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 79 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ      ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง Good Health                  เวลา    14    ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง เรื่อง What’s the matter?                        เวลา      2   ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
 การสนทนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการไปพบแพทย์เพ่ือขอค าแนะน าและ การรักษา  
ท าให้นักเรียนได้ทราบส านวนภาษา การใช้ประโยคสนทนาถามถึงอาการ การให้ข้อมูล  เป็นภาษาอังกฤษ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1 :  เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
 
ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
  ต 1.1 ป 6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
  ต 1.3 ป 6/2  เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

   ต 1.3 ป 6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. บอกความหมายอาการเจ็บป่วยเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง  
  2. อ่านออกเสียงค าศัพท์อาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง  
  3. แสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 Function:  1) การพูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย. 
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 Vocabulary: toothache, sore throat, stomachache, backache, headache, leg hurts, 
fever, cold, cough, earache 
 Structure:   What's the matter? / What's wrong? 
                              I have a cold.                         
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 
3. ความสามารถในการคิด 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             ชั่วโมงที่ 1 
 -   Warm up 
  1. ครูแสดงบทบาทสมมุติ  :  ครูปวดหัวมาก นักเรียนใช้ประโยคถามครู 
(ถ้ายังไม่ทราบประโยคภาษาอังกฤษ ให้ถามเป็นภาษาไทยว่า คุณครูเป็นอะไรคะ) 
    Student  :  What's the matter? / What's wrong? 
    Teacher  :  I have a headache. 
  2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 -   Presentation 
   1. ครูน าเสนอค าศัพท์อาการเจ็บป่วย โดยการแสดงบทบาทสมมุติ ตามค าศัพท์ แล้วให้นักเรียน
สะกดค า และอ่านออกเสียงตามครู หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านค าละหลายๆ ครั้ง จนคล่อง  
   2. ครูเลือกอาสาสมัคร 1 คน ออกมาหน้าชั้นและแสดงอาการเจ็บป่วย 1 อย่าง ครูถาม  
   Teacher : What's the matter? 
   Student : My leg hurts.   

 -   Practice 
   1. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง What’s the matter?     
 -   Production 

1. นักเรียนจับคู่แสดงบทบาทสมมุติ ตามบทสนทนาหน้าชั้น 
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 -   Wrap up 
   1. จดค าศัพท์การเจ็บป่วย พร้อมวาดรูปประกอบลงในสมุดภาพค าศัพท์ของนักเรียน 
             
 ชั่วโมงที่ 2 
 -   Warm up 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการไปหาหมอ โดยใช้ประโยคค าถาม ดังนี้ 
                 Have you ever seen a doctor? นักเรียนช่วยกันบอกเหตุผลที่ต้องไปหาหมอ ครูเขียน 
เหตุผลบนกระดานด า 

 -   Presentation 
1. ครูอธิบายว่าถ้าต้องการถามว่าไม่สบายเป็นอะไร จะใช้ประโยคว่า  What’s the matter? 
2. ให้นักเรียนเล่นเกม โดยยืนบนวงกลม แล้วนักเรียนคนแรกใบ้ท่าแสดงอาการเจ็บป่วยเช่น 

Stomachache เอามือกุมท่ีท้องเป็นต้น แล้วให้เพ่ือนของคนที่จะทายถูกจะเป็นผู้ที่ออกมาแสดงท่าต่อไป 
3. ทบทวนการใช้ Past Simple Tense 

 -   Practice 
1. นักเรียนท าแบบฝึกในใบงานที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับใบความรู้ที่ 1 
 

            -  Production 
1. นักเรียนวาดภาพระบายสี บุคคลที่นักเรียนชื่นชอบ และเขียนค าศัพท์ซึ่งบอกส่วนประกอบ

ของร่างกาย 

 -   Wrap up 
 1. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง Head, Shoulders 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บัตรค าศัพท์ 
     2. ใบงานที่ 1 
 3. ใบงานที่ 2   
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ใบงานที่ 1 
 2. ใบงานที่ 2   
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การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
  1. การประเมินการอ่านบัตรค า บัตรภาพ 
  2. การประเมินการอ่านจากใบความรู้ 
  3. การตรวจสมุดบันทึก  
  4. การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
               2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินการพูด    
  2. แบบประเมินการเขียน 
  3. แบบประเมินการอ่าน 
   3. เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ...................................................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ........................................................ ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

     

 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 

ใบงานที่ 1                                                                                                                                              
เร่ือง   What’s the matter? 

Name ……………………………………………………… No ……………… 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนจับคูภ่าพกับ โดยใส่หมายเลขรูปภาพ หน้าประโยค 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
        ……….I have a cold. 

 
……….I have a leg hurts. 

 

……….I have a cough. 

 

……….I have a toothache. 

 

……….I have a stomachache. 

 

……….I have a backache. 

 

……….I have a headache. 

 

……….I have a sore throat. 

 

……….I have an earache. 

 

……….I have a fever. 



    171 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

ใบงานที่ 2 
      Direction: Read the dialogue and answer the questions. 
                                        
                     Tony : How are you? 
   Ann : I’m not feeling very well. 
   Tony : Oh, dear! What’s the matter? 
   Ann : I don’t know. I think I’ve got a cold. 
   Tony : Why don’t you go to the doctor? 
   Ann : That’s a good idea. 

   Ann went to the family doctor with her mum that night. 
   Ann : Hello doctor. 
   Doctor: Hello Ann. Come in and sit down.      
  Ann : Thank you. 
   Doctor : What’s the problem? 
   Ann : I’ve got a sore throat and a cough. 
   Doctor : Let me have a look. Say ARRR! 

   The doctor wrote Ann a prescription for some cough medicine. 
   Doctor :Take this twice a day. And you shouldn’t go to school  

       for a couple of days. Here’s a note. 
   Ann : Thank you doctor. 
   Teacher : You look better already! 
   Ann : Not exactly better, but….  

    
 
  Answer these questions. 

1.  What’s the matter with Ann? 
………………………………………………………………….. 

2.  Who suggested Ann to see the doctor? 
………………………………………………………………….. 

3.  How should Ann do during her ill? 
………………………………………………………………….. 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 80 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ            ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11   เรื่อง Good Health                          เวลา    14    ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Talking about illnesses                               เวลา      2   ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
 การสนทนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการไปพบแพทย์เพ่ือขอค าแนะน าและ  การรักษา ท า
ให้นักเรียนได้ทราบส านวนภาษา การใช้ประโยคสนทนาถามถึงอาการ การให้ข้อมูล  เป็นภาษาอังกฤษ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1 : เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
 
ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
  ต 1.1 ป 6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
  ต 1.3 ป 6/2  เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

   ต 1.3 ป 6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. บอกสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง  
 2. อ่านออกเสียงสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง  

 
สาระการเรียนรู้ 
 Function:  Talking about illnesses. 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 Vocabulary: eat too much, eat a lot of candy, go to bed late, have got  a cold, walk 
in the rain, fall down the tree, fall down the stair 
 Structure: What's the matter? / What's wrong? 
  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 
3. ความสามารถในการคิด 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ชั่วโมงท่ี 1 
 -   Warm up  
  1. สนทนาทบทวนเกี่ยวอาการเจ็บป่วยที่เรียนไปแล้วในชั่วโมงก่อน โดยครูสุ่มนักเรียน 1 คน 
ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ อาการเจ็บป่วย โดยใช้บทสนทนาจากบทเรียนที่แล้ว คือ 
   Teacher  :    What's the matter? / What's wrong? 
   Student   :   I have a headache. 
  2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 -   Presentation 
 1. นักเรียนอาสาสมัครแสดงอาการเจ็บป่วยอีกครั้งหนึ่ง ครูถามเหมือนเดิม  

Teacher   :  What's the matter? / What's wrong? 
         Student  :   I have  a headache. 
                          Teacher   :  Why did you have a headache? 
 ครูติดแถบประโยคบนกระดาน นักเรียนอ่านประโยคตามครู  
 2. ครูถามนักเรียนทราบหรือไม่ว่าประโยคนี้ครูถามเกี่ยวกับอะไร ครูอาจจะแสดงท่าทางด้วยในขณะ
ถามเพ่ือให้นักเรียนเดาได้ง่ายขึ้น ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทย เมื่อนักเรียนตอบได้แล้วให้ร่วมกันบอกสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยว่ามาจากสาเหตุใดบ้างทีละโรค   
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 3. ครูเขียนค าตอบของนักเรียนบนกระดาน จากนั้นครูน าเสนอแถบประโยคสาเหตุของการเจ็บป่วย 
ให้นักเรียนออกเสียงตามครูและอ่านออกเสียงเองจนคล่อง ครูติดแถบประโยคคู่กับความหมายภาษาไทย ท าจน
ครบทุกประโยค 

 -   Practice 
 1. ครูน าเสนอบทสนทนาที่สมบูรณ์ 
   Teacher   :  What's the matter? / What's wrong? 
   Student   :  I have a headache. 
                     Teacher   :  Why did you have a headache? 
       Student   :   Because I went to bed late. 
 2. นักเรียนจับคูฝึกบทสนทนาจนคล่อง 
 

- Production 
   นักเรียนแต่ละคู่แสดงบทบาทสมมุติ ตามบทสนทนาหน้าชั้น 

 -   Wrap up 
       1. สรุปค าศัพท์และค าแนะน าเรื่องสุขภาพที่เรียนไปแล้วทั้งหมด 

     
 ชั่วโมงที่ 2 
 -   Warm up 
  1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เกิดจากสาเหตุใด 

 -   Presentation 
1. ครูอธิบายว่าถ้าต้องการถามว่าไม่สบายเป็นอะไร จะใช้ประโยคว่า  What’s the matter? 
2. ให้นักเรียนเล่นเกม โดยยืนบนวงกลม แล้วนักเรียนคนแรกใบ้ท่าแสดงอาการเจ็บป่วยเช่น 

Stomachache เอามือกุมท่ีท้องเป็นต้น แล้วให้เพ่ือนของคนที่จะทายถูกจะเป็นผู้ที่ออกมาแสดงท่าต่อไป 
3. ทบทวนการใช้ Past Simple Tense 

 -   Practice 
1. นักเรียนท าแบบฝึกในใบงานที่ 1  

 
- Production 

นักเรียนวาดภาพระบายสี บุคคลที่นักเรียนชื่นชอบ และเขียนค าศัพท์ซึ่งบอกส่วนประกอบ
ของร่างกาย 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 -   Wrap up 
  1. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง What's the matter? / What's wrong? เกี่ยวกับการเขียน             
บอกสาเหตุการเจ็บป่วย 
  2. ร่วมกันสรุป เราควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะให้เกิดการเจ็บป่วย 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บัตรค าศัพท์ 
     2. ใบงานที่ 1  
 3. แถบประโยค 
 4. แผนภูมิบทสนทนา 
   
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ใบงานที่ 1 
   
การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
  1. การประเมินการอ่านบัตรค า บัตรภาพ 
  2. การประเมินการอ่านจากใบความรู้ 
  3. การตรวจสมุดบันทึก  
  4. การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
               2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินการพูด    
  2. แบบประเมินการเขียน 
  3. แบบประเมินการอ่าน 
   3. เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก) 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

     บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
ใบงานที่   1    

เร่ือง  What’s wrong? /What’s the matter? 

Name ……………………………………………………… No ……………… 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบอกสาเหตุของการเจ็บป่วยตามรูปภาพ 
ตัวอย่าง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fall down the stair. 

 

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

.......... 

 

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

..... 

 

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

...... 

 

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

.... 

 

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

...... 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 81 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ           ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง Good Health                  เวลา    14   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง   Go to see the doctor.                              เวลา     2    ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 การสนทนาเกี่ยวกับ การเจ็บป่วย สาเหตุ และการไปพบแพทย์เพ่ือขอค าแนะน าและ การรักษา   ท า
ให้นักเรียนได้ทราบส านวนภาษา การใช้ประโยคสนทนาถามถึงอาการ การให้ข้อมูล  เป็นภาษาอังกฤษ และยัง
เป็นการเชื่อมโยงภาษาอังกฤษสู่สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1 :  เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
            มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม   
 
ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
  ต 1.1 ป 6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
  ต 1.3 ป 6/2  เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

   ต 1.3 ป 6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 ต 4.1 ป 6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. พูดบทสนทนาตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง   
 2. แสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ได 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

สาระการเรียนรู้ 
 Function:  Talking about going to see the doctor.  
 Vocabulary:  headache, earache, leg hurts, cold, cough. 
 Structure:  A : What's the matter? / What's wrong? 
     B : ประธาน + have + got + (a) (การเจ็บป่วย). 
  a - a headache, a runny nose, a chest pain, a bad cold. 
  ไม่มี article - toothache, stomach-ache, backache, earache 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 
3. ความสามารถในการคิด 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ชั่วโมงท่ี 1 
 -   Warm up  
  1. สนทนาทบทวนเกี่ยวสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เรียนไปแล้วในชั่วโมงก่อน  
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนทราบแล้วว่าอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เกิดจากสาเหตุใด ซึ่งเรา
สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้ แต่ถ้าหากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยแล้วนักเรียนต้องท าอย่างไร 
  3. ครูติดแถบประโยค Go to see the doctor.บนกระดานเมื่อมีผู้ตอบ “ไปหาหมอ” 
  4. แจ้งจุดประสงค์การเรียน 

 -   Presentation 
  1. นักเรียนออกเสียงประโยค  Go to see the doctor. ตามครู และอ่านเองจนคล่อง 
  2. ครูถามนักเรียนว่า เคยไปหาหรือไม่ เวลาไปหาหมอเมื่อไม่สบาย คุณหมอท ายังไงบ้าง  
  3. ครูติดแผนภูมิบทสนทนาบนกระดาน 
   Doctor :  Good morning, Tom. 
       Tom       :  Good morning, Doctor. I don't feel well today. 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
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       Doctor  :  What' wrong? 
       Tom      :  I've got a bad cold. 
           Doctor  :  Right, take this pill every 4 hours. You will be fine tomorrow. 
 
      ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาตามครูก่อน 2-3 เที่ยว โดยเปลี่ยนเป็นค าศัพท์อาการป่วยต่าง ๆ 
  4. ครูขออาสาสมัครมาร่วมแสดงบทบาทสมมุติกับครูให้เพ่ือนๆในห้องเป็นผู้ชม 

 -   Practice 
  1. ให้นักเรียนจับคู่ฝึกพูดบทสนทนา จนคล่อง โดยสลับกันเป็นหมอและผู้ป่วย 
   2. นักเรียนลองเปลี่ยนคู่สนทนากับเพ่ือนคนอ่ืนในห้อง อย่างน้อย 3 คน 
 

-  Production 
1. นักเรียนกลับไปหาคู่ของตนเอง และออกมาแสดงบทบาทสมมุติ ตามบทสนทนาหน้าชั้น 

 -   Wrap up 
         1. นักเรียนเขียนบทสนทนาในใบงานที่ 1 เรื่อง Go to see the doctor. 
 
 ชั่วโมงที่ 2 
 -   Warm up 
 1.  นักเรียนเล่น Rise and Act Game โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 

 -  น าบัตรค าวางคว่ าหน้าไว้ แล้วให้ผู้แทนกลุ่มจับบัตรครั้งละ 1 บัตร แล้วอ่านค าศัพท์ในบัตรนั้น 
 -  แสดงท่าทางให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนทาย เช่นได้บัตรค าว่า go jogging นักเรียนก็แสดงท่าวิ่งเหยาะๆ เป็น

ต้น 
-  นักเรียนกลุ่มที่ทายได้จะต้องเปลี่ยนมารับบัตรและแสดงท่าทาง 
-  ด าเนินกิจกรรมจนกว่าจะหมดเวลา กลุ่มใดตอบได้มากที่สุดเป็นกลุ่มชนะ 

 -   Presentation 
1.  อธิบายการใช้  How often โดยเอาผลการใช้ Adverb of frequency ในประโยคทั้งเป็น

การตอบค าถาม 

 -   Practice 
          1. ให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามด้วย How often do you + v1?  ให้เพ่ือนตอบแล้วสลับกับตั้ง
ค าถาม 
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 2. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนประโยคจากตารางที่ก าหนดให้อย่างน้อย 10 
ประโยค 

-   Production 
                     1. นักเรียนเขียน Mind Mapping เรื่อง การรักษาสุขภาพร่างกาย                            
                         (How to take care ourselves) 

2. ส่งให้ครูตรวจ 

 -   Wrap up 
1. ทบทวนค าศัพท์ทั้งหมดและบันทึกลงสมุด 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. แถบประโยค  
 2. บัตรค าศัพท์   toothache, sore throat, stomachache, backache, headache, leg hurts, 
fever, cold, cough, earache  
    3. บทสนทนา   
 4. ใบงานที่ 1  
   
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ใบงานที่ 1   

การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
  1. การประเมินการอ่านบัตรค า บัตรภาพ 
  2. การประเมินการอ่านจากใบความรู้ 
  3. การตรวจสมุดบันทึก  
  4. การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
               2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินการพูด    
  2. แบบประเมินการเขียน 
  3. แบบประเมินการอ่าน 
   3. เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก) 
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     บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
             ผู้สอน     
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1  
 เร่ือง   Go to see the doctor   

Name …………………………………………………………………………. No ……………… 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขยีนบทสนทนา ส าหรับแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 82 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ       ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11   เรื่อง Good Health                         เวลา    14    ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง Do you exercise every day?           เวลา      2   ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
   การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ บทสนทนาถาม – ตอบ การให้ค าเสนอแนะ (Suggestion) 

โดยใช้ Present Simple Tense การอ่านจับใจความ เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ต 1.1 : เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 :  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
 
ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป 6/1   ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
  ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/4   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
  ต 1.3 ป 6/2  เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

   ต 1.3 ป 6/3   พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. เขียนข้อมูล ภาพ แผนผังต่างๆได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 Function:  Talking about How to make good health. 
   Vocabulary:  go jogging, take a bath, do sit-up 
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 Structure:   Present simple tense 
      Do you exercise every day? 
      I always……………. I walk every…………. . 
                           
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 
3. ความสามารถในการคิด 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ชั่วโมงท่ี 1 
 -   Warm up 
      1. ให้นักเรียนทบทวนค าศัพท์ ด้วยบัตรค า และบัตรภาพ 
  2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 -   Presentation 
  1.  ติดแถบประโยคบนกระดาน นักเรียนอ่านประโยคตามครู และฝึกใช้ค าถาม เพ่ือถาม ดังนี้ 
         2.  ครูน าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย 

      3.  ครูให้ตัวอย่างการสนทนา เรื่องการออกก าลังกาย 
A  :  Do you exercise every day ? 
B  :  I always walk. I walk every morning. 
C  :  I sometimes go dancing. I go dancing on Monday, Wednesday and Friday. 

 -   Practice 
1. นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนาทั้งชั้น 
2. แบ่งกลุ่มฝึกอ่านเป็น a, b , c 
3. นักเรียนจับคู่ เพื่อสร้างบทสนทนาและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการออกก าลังกาย 



    188 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

4. เพ่ือนและครูประเมินเพ่ือให้คะแนน 
 -   Production 

นักเรียน Survey เพ่ือน ๆ ในชั้นว่าใครชอบออกก าลังกายแบบใดบ้าง 
จัดท าตารางสรุปดังตัวอย่าง 

Healthy habit in class 
Healthy habit always sometimes never 

go jogging 
take a bath 
do sit – ups 

   

- Wrap up 
   ติดตารางส ารวจบนป้ายนิเทศ        
        
 ชั่วโมงที่ 2 
 -   Warm up 

1.   ให้นักเรียนทบทวนค าศัพท์ ด้วยบัตรค า และบัตรภาพ 
2. ครูชูบัตรภาพเกี่ยวกับอาการป่วย ดังนี้ 

 
 
    

ครูชูบัตรทีละใบ แล้วถามนักเรียนว่า ภาพดังกล่าวมีลักษณะอาการป่วยอย่างไร นักเรียน
ช่วยกันตอบ เป็นภาษาไทย 

 -   Presentation 
1. ครูน าเสนอบทสนทนา ถาม-ตอบ โดยการน านักเรียนอ่านและอธิบายความหมาย 

      A  :   Hello, David    
 B  :   Hello. 
 A  :   Can I ask you some questions? 
  B  :   OK. 
 A  :   Do you eat a lot of fruit? 
 B  :   Yes, I love fruit, especially apples. I always eat a lot of them. 
 A  :   OK. What  about sport? Do you  exercise every day? 
 B  :   Yes, I play football every day. 

เจ็บคอ เป็นหวัด ปวดหัว ปวดฟัน ปวดท้อง 
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2.  ทบทวนการใช้ Present Simple Tense 
 Practice 

1. นักเรียนท าแบบฝึกตอบค าถามในใบงานที่ 1   
 

    Production  
1 นักเรียนจับคู่สลับกันถาม-ตอบ บทสนทนาตามตัวอย่างที่ครูน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2 ครูและเพ่ือนให้คะแนน 

   Wrap up 
 1. สรุปค าศัพท์ลงสมุด 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.บัตรค าศัพท์ 
 2. ใบงานที่ 1 
 3. แถบประโยค 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ใบงานที่ 1  

การวัดและประเมินผล 
  -วิธีวัดและประเมินผล 
      1. การประเมินการอ่านบัตรค า บัตรภาพ 
   2. การประเมินการอ่านจากใบความรู้ 
   3. การตรวจสมุดบันทึก  
   4. การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
               - เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินการพูด    
  2. แบบประเมินการเขียน 
  3. แบบประเมินการอ่าน 
   -เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1 
  Good for Health 

ค าชี้แจง  :  อ่านข้อความในแผนที่ความคิด (Mind mapping) คิดวิเคราะห ์แล้วตอบค าถาม/ 
             เขียนสื่อความ 
 
 

 
     

1. Why should we drink water a lot per day? 
  …………………………………………………………………….. 
2. What does stress cause? 
  …………………………………………………………………….. 
3. What can we do other method for good health? 
  ……………………………………………………………………. 
4. Why should we sleep at least 8 hours per day? 
  …………………………………………………………………….. 
5. How do you think that people should take care of their health? 
  ……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Good for 

health. 

Do not stress. 

Sleep at least 8 

hours. 

Drink so 

much water. 

Eat green vegetables. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 83 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                     ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง Good Health                        เวลา    14    ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 7   เรื่อง   Have you got a fever?                        เวลา     2     ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 การสนทนาเกี่ยวกับ การเจ็บป่วย สาเหตุ และการไปพบแพทย์เพ่ือขอค าแนะน าและการรักษา ท าให้
นักเรียนได้ทราบส านวนภาษา การใช้ประโยคสนทนาถามถึงอาการ การให้ข้อมูล  เป็นภาษาอังกฤษ และยัง
เป็นการเชื่อมโยงภาษาอังกฤษสู่สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.1 :  เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 :  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น  
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  
    มาตรฐาน ต 4.1 :  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม   
 
ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
  ต 1.1 ป 6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 
  ต 1.2 ป 6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
  ต 1.3 ป 6/2  เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

   ต 1.3 ป 6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 ต 4.1 ป 6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. พูดบทสนทนาตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง   
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สาระการเรียนรู้ 
 Function:  การสอบถามเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ  
 Vocabulary: toothache, sore throat, stomachache, backache, fever. 
 Structure:  A : Have + ประธาน + got + (a) (การเจ็บป่วย) ? 
     B : Yes , I have. 
      No, I have not. 
  a - a sore throat, a fever, a runny nose, a chest pain. 
  ไม่มี article - toothache, stomach-ache, backache, earache 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 
3. ความสามารถในการคิด 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ชั่วโมงท่ี 1 
 -   Warm up  
  1. สนทนาทบทวนเกี่ยวสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เรียนไปแล้วในชั่วโมงก่อน.  
  2. แจ้งจุดประสงค์การเรียน. 

 -   Presentation 
  1. นักเรียนออกเสียงประโยค Have you got a fever? ตามครู และอ่านเองจนคล่อง 
  2. ครูถามนักเรียนว่า เคยป่วยเป็นไข้ไหม? เวลาป่วยเป็นไข ้มีวิธีการดูแลยังไงบ้าง   
  3. ครูติดแผนภูมิบทสนทนาบนกระดาน 
   Teacher :  Good morning, Nancy. 
      Nancy    :  Good morning, Teacher. I didn’t do my homework. 
      Doctor :  Why? 
      Nancy    :  Because I feel not well. 
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     Teacher :  Have you got a fever? 
      Nancy   :  Yes, I have. 
         Teacher   :  Don’t worry. Take a rest. 
 
      ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาตามครูก่อน 2-3 เที่ยว โดยเปลี่ยนเป็นค าศัพท์อาการป่วยต่าง ๆ 

 -  Practice 
  1. ให้นักเรียนจับคู่ฝึกพูดบทสนทนา จนคล่อง โดยสลับกันเป็นหมอและผู้ป่วย 
   2. นักเรียนลองเปลี่ยนคู่สนทนากับเพ่ือนคนอ่ืนในห้อง อย่างน้อย 3 คน 
 

- Production 
  นักเรียนหาคู่ของตนเองแล้วพูดน าเสนอบทสนทนาหน้าชั้นเรียน  

 -   Wrap up 
        1. นักเรียนเขียนบทสนทนาลงในสมุดแบบฝึกหัด 
 
 ชั่วโมงที่ 2 
 -   Warm up 

         1. นักเรียน Warm up โดยการถามเกี่ยวกับบทสนทนาที่ผ่านมา 
          2. นักเรียนช่วยกันตอบ ครูเขียนค าตอบของนักเรียนบนกระดาน 

 -   Presentation 
1. อธิบาย Adverbs: always, sometimes, never 

 -  Practice 
 1. นักเรียนท ากิจกรรมในใบงานที่ 1 

 
 -  Production 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน ออกมาน าเสนอหน้าชั้นกิจกรรมในใบงานที่ 1 
2. ส่งให้ครูตรวจ 

 -   Wrap up 
                     1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าจะน าความรู้จากกิจกรรมที่น าเสนอไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างไรเสร็จแล้วเขียนสรุปลงในสมุดแบบฝึกหัด 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. แถบประโยค  
 2. บัตรค าศัพท์ toothache, sore throat, stomachache, backache, headache, leg hurts, 
fever, cold, cough, earache  
    3. แผนภูมิบทสนทนา   
 4. ใบงานที่ 1  
   
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ใบงานที่ 1   

การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
  1. การประเมินการอ่านบัตรค า บัตรภาพ 
  2. การประเมินการอ่านจากใบความรู้ 
  3. การตรวจสมุดบันทึก  
  4. การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
             2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินการพูด    
  2. แบบประเมินการเขียน 
  3. แบบประเมินการอ่าน 
  3. เกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ................................................................................................. ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................ .................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 

 



    198 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1 
Direction:  Write 10 sentences for your health care then rewrite the sentences using   
               should or shouldn’t. 
Example:      Don’t eat too much sweet. (negative) 
                   You shouldn’t eat too much sweet. 
                   Drink water about 8 glasses per day. (affirmative) 
                   You should drink water about 8 glasses per day. 
 

1. …………………………………………………………………………………..……………………………………………….…… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 84 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา  อ16101 ภาษาอังกฤษ                     ภาคเรียนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12   เรื่อง Our neighbor                 เวลา   12   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  1 เรื่อง Where is Thailand?                เวลา    2   ชั่วโมง 
 
สาระส าคัญ 

การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
          มาตรฐาน ต 1.3 :  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
โดยการพูดและการเขียน 
 
ตัวช้ีวัด 

 ต.1.3 ป 6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
 2. ระบุประเทศในแผนที่ตามที่ฟังได้ถูกต้อง 
   3. บอกต าแหน่งของประเทศเพ่ือนบ้านจากแผนภูมิทิศได้ถูกต้อง 
   4 ระบุต าแหน่งของประเทศต่างๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแผนที่ได้ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 
           Vocabulary :  map, countries, Thailand ,Indonesia ,Laos ,Malaysia ,Singapore 

Cambodia, Vietnam , Myanmar, Philippines, Brunei, northeast, southeast, northwest, 
southwest 

     Structure :  Where is Thailand?, (Brunei) is (southeast) of Thailand. 
     Function : Talking about the names of other countries. Talking about directions 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 
2.ความสามารถในการคิด 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ชั่วโมงท่ี 1 

-Warm up 
 1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมต่อ Jigsaw แผนที่ประเทศไทยแข่งกัน แล้วครูถามค าถาม เช่น What is it?  
Where is Thailand? เป็นต้น นักเรียนอาจตอบด้วยภาษาไทย  ครูพูดย้ าเป็นภาษาอังกฤษ เช่น It is the 
map of Thailand. Thailand is in Southeast of Asia เป็นต้น  
         2. นักเรียนดูแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครูถามจ านวนประเทศและชื่อประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น How many countries are there in Southeast Asia?  What are they?  เป็นต้น 
นักเรียนตอบชื่อประเทศ ครูอธิบายเพิ่มเติม Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore Cambodia, Vietnam  
, Myanmar, Brunei and Philippines are Our neighbor. 

3. ครูแจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
4. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
-Presentation 

   1.ครูน าเสนอค าศัพท์ neighbor, map, countries, Thailand, Indonesia, Laos, Malaysia 
 , Singapore Cambodia, Vietnam, Myanmar, Brunei and Philippines โดยใช้บัตรภาพ และแผนที่ 
ให้นักเรียนออกเสียงตาม 2 – 3 ครั้ง พร้อมทั้งสะกดค าศัพท์ และเดาความหมายจากภาพ 

2.ครูบอกความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์แต่ละค าโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ 
         3. ครูชี้แผนที่ตามต าแหน่งของประเทศต่างๆ ให้นักเรียนบอกชื่อประเทศ อ่านออกเสียงค าศัพท์ชื่อ
ประเทศจากแผนที่ที่ครูติดบนกระดาน 

-Practice 
1.ให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ โดยครูติดแผนที่บนกระดาน และวางบัตรชื่อประทศกองไว้ข้างหน้า ครูตั้ง

ค าถาม where is Malaysia? นักเรียนแข่งกันหยิบชื่อประเทศไปติดบนแผนที่  
            -Production 
      1. ท าใบงาน worksheet 1  
                 - Wrap up 
             1. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง countries in ASEAN 
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ชั่วโมงท่ี 2 
  - Warm up 
     1.  ทบทวนชื่อทิศ 4 ทิศ ที่เคยเรียนมาแล้วในหน่วยที่   โดยครูน าแผนภูมิติดที่กระดานแล้วให้
นักเรียนบอกชื่อทิศ North, South, East, West 

               N 

                                                            W               E 

                                                                         S 
                2. อ่านชื่อทิศทั้ง 4 จากบัตรค าชื่อทิศ 
     3. ให้นักเรียนชี้ทิศต่างๆ ตามท่ีครูบอก 
     4. ครูชี้ทิศต่างๆ ให้นักเรียนบอกเป็นภาษาอังกฤษ 
     
           - Presentation 
    1. น าเสนอค าศัพท์ northeast, southeast, northwest, southwest โดยครูวาดภาพแผนภูมิ
ทิศทั้ง 4 และเขียนชื่อทิศก ากับ ขณะครูเขียนให้นักเรียนพูดชื่อทิศตามอีกครั้ง จากนั้นครูขีดเส้นทแยงมุมเพ่ิมอีก 
2 เส้น เพ่ือให้กลายเป็นทิศ 8 ทิศ และถาม What is it?  ทีละทิศ ถ้านักเรียนตอบเป็นภาษาไทย เช่น ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครูชมและพูดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเขียนให้นักเรียนอ่านและออกเสียงตาม 
    2.  ครูติดแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพูดบอกต าแหน่งของประเทศต่างๆ โดยดูประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลาง 
      - Practice 
      1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันอ่านชื่อทิศท้ัง 8 ทิศ 
 2.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าไม้บรรทัดวางเป็นรูปเครื่องหมายบวกแทนทิศหลักทั้ง 4 ทิศ ชี้ที่
ปลายบรรทัดด้านบนและบอกทิศเหนือ (North) พูดจบครบทั้ง 4 ทิศ 
 3.  น าดินสอวางทแยงระหว่างทิศเหนือและตะวันออก และพูด Northeast ท าเช่นนี้จนครบทั้ง 8 
ทิศ  
 4. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น วาดแผนภูมิทิศทั้ง 8 ทิศ บนกระดาษ 
 5. ครูเขียนชื่อประเทศต่างๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนกระดาน ให้นักเรียนอ่านทีละ
ประเทศ 
 6 .  ให้นักเรียนวางยางลบกลางแผนภูมิแทนประเทศไทย ครูพูดประโยค เช่น Laos is northeast 
of Thailand. ให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศลาวบนแผนภูมิ จนจบ 10 ประเทศ 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดประโยคจากแผนภูมิที่ติดไว้ 
           - Production 
  1. ท าใบงานที ่2 make a sentence อ่าน แล้วเขียนประโยคดังตัวอย่างลงในสมุดแบบฝึกหัด 
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        -Wrap up 
    1  สรุปเรื่องทิศเป็นภาษาอังกฤษ แล้วพูดบอกต าแหน่งของประเทศต่างๆ ที่เขียนไว้พร้อมกันเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
  
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. บัตรค า 
2. แผนที่ 
3. ใบงาน (Worksheet 1) 
4. ใบงาน (Worksheet 2) 
5. เพลง 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. ใบงาน (Worksheet 1) 
2 .ใบงาน (Worksheet 2) 

 
การวัดผลและประเมินผล 

-วิธีการ 
1.ประเมินการอ่านออกเสียง 
2.ประเมินการฟัง 

          3.ประเมินการเขียน 
-เครื่องมือ 
1.แบบประเมินการอ่าน 
2.แบบประเมินการฟัง 
3.แบบประเมินการเขียน 
-เกณฑ์ (อยู่ในภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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Map 
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บัตรค า 

Map     countries   
 
 
 
 
 

Thailand    Indonesia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Laos        Malaysia  
 
Singapore   Cambodia 
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Vietnam     Myanmar 
  
Philippines     Brunei  
 
northeast       southeast  
 
northwest      southwest 
 



    209 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
 
 

 
 

ใบงานที่ 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Put the name of the country on the map. 
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เพลง ASEAN Members 
ท านอง เพลงช้าง        

ASEAN ASEAN ASEAN 

ASEAN has ten members 

          Vietnam Laos Thailand Myanmar 

          Cambodia   Philippines Brunei  

          Malaysia Singapore Indonesia 
-------------------- 
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ใบงานที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 85  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
รหัสวิชา  อ16101ภาษาอังกฤษ                 ภาคเรียนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12   เรื่อง Our neighbor                              เวลา   12   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  2 เรื่อง Bangkok is the capital of Thailand               เวลา     2   ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการ
พูดและการเขียน 
 
ตัวช้ีวัด 
   ต 1.3 ป6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.ออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
  2.  อ่านชื่อประเทศและเมืองหลวงได้ถูกต้อง 
  3. บอกชื่อเมืองหลวงของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกต้อง 
  4. ระบุชื่อมหาสมุทรในแผนที่ได้ถูกต้อง 
          5. บอกข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติและภาษาได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
      Vocabulary : capital, nationality, language 
            Structure   : (Bangkok) is the capital of (Thailand).  
          Subject is/am/are from (country). 
          Subject is/am/are (nationality). 
          Subject speak/speaks (language). 
   Function      :          Talking about capitals of other countries.  
                                          Talking about nationality and language. 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 
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2.ความสามารถในการคิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

- Warm up 
 1. ร้องเพลง Have you ever seen in Bangkok? ครูให้นักเรียนฝึกร้องเพลงจนคล่อง พร้อมทั้งบอก
ความหมาย  
          - Presentation 
         1. ให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศไทยแสดงจังหวัดต่างๆ ครูชี้ที่กรุงเทพมหานครให้นักเรียนอ่าน 
         2. ครูถาม What is กรุงเทพมหานคร in English?  เมื่อนักเรียนตอบครูว่า Bangkok ครูเขียน 
Bangkok บนกระดาน ให้นักเรียนสะกดและออกเสียงตาม 
         3. ครูพูด Bangkok is the capital of Thailand.  ให้นักเรียนพูดตาม 
         4. ครูถาม What is the capital of (ชื่อประเทศ เช่น Laos)?  เมื่อนักเรียนตอบครูติดบัตรค าชื่อเมือง
หลวงของประเทศนั้นบนกระดาน ให้นักเรียนสะกดค าว่า capital จากค าที่ครูพูดบนกระดาน ออกเสียงค าศัพท์
และพูด .... is the capital of ….. . 
         5. ท ากิจกรรมที่ 3 Look at the map and learn. ใบความรู้ที่ 1 อ่านชื่อประเทศและเมืองหลวงใน
ตาราง และฝึกถามและตอบตามครู 
   6. แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ผลักกันพูดประโยคค าถามและค าตอบตามโครงสร้างประโยคที่เรียนมา 
        - Practice 
   1 ครูถาม  What is the capital of ….. ?  ให้นักเรียนตอบ 
   2 ครูชูบัตรชื่อเมืองหลวงให้นักเรียนพูดประโยค ..... is the capital of ….. . 
   3 ให้นักเรียนจับคู่บัตรชื่อประเทศและบัตรชื่อเมืองหลวง โดยครูติดบัตรชื่อเมืองหลวงบนกระดาน และ
คว่ าบัตรชื่อประเทศบนโต๊ะครู ให้นักเรียนออกมาหยิบบัตรชื่อประเทศ 1 ใบ อ่านและเอาไปติดคู่กับบัตรชื่อ
เมืองหลวงบนกระดาน 
   - Production 
    1 นักเรียนเล่นเกม โดยให้นักเรียนจับคู่ แต่ละคู่เขียนบัตรค าชื่อเมืองหลวงของประเทศต่างๆ คว่ าบัตร
ค าไว้บนโต๊ะแล้วผลัดกันหยิบบัตร ถามและตอบตามที่ได้ฝึกมาแล้วคือ What is the capital of Thailand?  
(ถ้าหยิบได้บัตร Bangkok) ถ้าคนตอบตอบว่า Bangkok is. ถือว่าถูกต้อง 

- Wrap up 
1. ท าใบงานที่ 1 จับคู่เมืองหลวง 
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ชั่วโมงที่ 2 
  - Warm up 
     1.  อ่านชื่อประเทศและชื่อเมืองหลวงที่เรียนในชั่วโมงท่ี 1 จากบัตรค า 
  -  Presentation 
            1 ครูน าภาพบุคคลสัญชาติต่างๆ ชูให้นักเรียนดู แล้วถาม Where are they from? นักเรียนช่วยกัน
ตอบ ครูชูภาพพร้อมพูดประโยค He/She is from ชื่อประเทศ. ตามภาพที่ครูชูให้ดู ให้นักเรียนอ่านตามทีละ
ภาพจนคล่อง 
 2. ครชููภาพอีกครั้งแล้วพูดประโยค  
  ครู :   He is from  Singapore. He is Singaporean . พร้อมอธิบายให้นักเรียนเกี่ยวกับ
ชื่อเรียกประเทศ และชื่อเรียกสัญชาติ 
 3 ครูตีตาราง 2 ช่องบนกระดาน ช่องซ้ายมือเป็นประเทศ ช่องขวามือเป็นสัญชาติ เพ่ือสอนค าศัพท์ 
nationality ให้นักเรียนอ่านเป็นคู่ๆ อีกครั้ง 

Country Nationality 
  

 
            4 ตีตารางทางขวามือเพ่ิมอีก 1 ช่อง เพื่อใส่ภาษาพูดและสอนค าศัพท์ language พร้อมทั้งชูภาพพูด
ให้นักเรียนพูดตาม เช่น She is from Laos.  He is Laos.  He speaks Laotian. 

ตัวอย่างตารางที่ใช้ 
Country Nationality Language 

   

 นักเรียนอ่านตารางทั้ง 3 ช่องตามครูดังนี้ 
Country Nationality Language 
Thailand 
Laos 
Myanmar 
Vietnam 
Cambodia 
 

Thai 
Laos 
Burmese 
Vietnamese 
Cambodian 

     Thai 
Laotian 
Burmese 
Vietnamese 
Cambodian 

Country Nationality Language 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 

Malaysian 
Singaporean 
Filipino 

Malay 
English 
English /Tagalog 
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Brunei 
Indonesia 

Bruneian 
Indonesian 

Malay 
Indonesian 

 ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมว่าประเทศบางประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และใช้พูดกันใน
ชีวิตประจ าวัน ส่วนภาษาพ้ืนบ้านของมาเลเซียคือภาษามาเลย์ ในสิงคโปร์มีพูดภาษาจีนบ้างและในฟิลิปปินส์
ภาษาถ่ินคือตากาล็อก หรือให้นักเรียนค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม 
  - Practice 
     1. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 2  
  -  Production 
   - 
  - Wrap up 
        1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ชื่อประเทศ สัญชาติ และภาษาประจ าชาติ โดยอ่านในตารางที่เรียน
มาแล้ว 
 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. แผนภูมิเพลง  
2. แผนที่ประเทศไทย 
3. ใบความรู้ที่ 1 
4. ใบงาน (Worksheet 1) ใบงาน (Worksheet 2) 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. ใบงาน (Worksheet 1) 
2 .ใบงาน (Worksheet 2) 

การวัดผลและประเมินผล 
-วิธีการ 
1.ประเมินการอ่านออกเสียง 
2.ประเมินการฟัง 

          3.ประเมินการเขียน 
-เครื่องมือ 
1.แบบประเมินการอ่าน 
2.แบบประเมินการฟัง 
3.แบบประเมินการเขียน 
-เกณฑ์ (อยู่ในภาคผนวก) 



    216 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

     บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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Bangkok Vientiane 

Pyimana Hanoi 

Phnom Penh Manila 

Kuala Lumpur 

Banda Seri Begawan 

Jakarta Singapore 

บัตรค า(capital) 



    219 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thailand Laos 

Myanmar Vietnam 

Cambodia Malaysia 

Singapore 

บัตรค า(country) 

Indonesia 

Brunei Philippines 
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Let’s sing 
 
 

Have you ever been to Bangkok. 

Tune: The more we together. 

 

 

 

Have you ever been to Bangkok ? 

Yes, I’ve stayed here for two years. 

It’s very wonderful. 
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Write the name of the capital in each country. 

 

countries capitals 

Thailand  

Laos  

Myanmar  

Vietnam  

Cambodia  

Malaysia  

Singapore  

Indonesia  

Brunei  

Philippines  

 

 

 

 
 

ใบงานที่ 1 
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Look at the picture and answer 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 86 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา  อ 16101ภาษาอังกฤษ           ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12   เรื่อง Our neighbor                เวลา   12   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  3 เรื่อง We can go to Laos by bus.                  เวลา     2   ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 

การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 1.2 : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
          มาตรฐาน 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูด
และการเขียน 
          มาตรฐาน 2.2 :  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
          มาตรฐาน 3.1 : ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

          มาตรฐาน 4.1 : ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด 
          มาตรฐาน 1.2 ป6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 
          มาตรฐาน 1.3 ป6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
             มาตรฐาน 1.3 ป6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
          มาตรฐาน 2.2 ป6/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
          ต 3.1 ป6/1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

ต.4.1 ป 6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1. จับคู่ธงชาติกับชื่อประเทศได้ถูกต้อง 
    2. พูดบอกชื่อประเทศจากธงชาติได้ถูกต้อง 
      3. ออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
   4. บอกชื่อประเทศจากภาพสถานที่ส าคัญที่เห็นในภาพได้ 
   5. ให้ข้อมูลการเดินทางสู่ประเทศต่างๆ ได้ 
    6. สรุปข้อมูลจากการอภิปรายและเขียนรายงานได้ 
สาระการเรียนรู้ 
        Vocabulary :   flag, plane, ship, car, train 
       Structure    :   This is the flag of..… . We can go to ….. by ….. . 
    Function     :   Talking about the flags of other countries. Talking about tourist 
attraction  
           ชั่วโมงท่ี 1 
        -  Warm up 
  1. ดูแผนที่ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบอกชื่อประเทศ 
        -  Presentation 
         1. ครูติดบัตรชื่อประเทศบนกระดานทีละประเทศ และออกเสียงให้นักเรียนพูดตาม 
         2. ครูน าภาพธงชาติของประเทศต่างๆ ให้นักเรียนดู แล้วบอกว่าเป็นธงชาติของประเทศใด เมื่อนักเรียน
บอกถูกต้องน าไปติดคู่กับบัตรชื่อประเทศบนกระดาน ธงที่นักเรียนไม่ทราบ ครูบอกให้โดยใช้การบอกต าแหน่ง
ของประเทศนั้น เช่น หยิบภาพธงชาติเขมร และบอกว่า This country is east of Thailand.  นักเรียนคนใด
ตอบถูกให้น าภาพธงชาติไปติดคู่กับชื่อประเทศนั้น 
        - Practice 
   1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งถือบัตรชื่อประเทศ อีกทีมหนึ่งถือภาพธงชาติ ครูพูดชื่อ
ประเทศใด ให้นักเรียนที่มีบัตรชื่อประเทศนั้น และนักเรียนที่มีภาพธงชาติของประเทศนั้นออกมายืนคู่กันเป็น
คู่ๆ และพูดประโยค This is the flag of..… . 
   
   - Production 
    1. ให้นักเรียนท าสมุดเล่มเล็ก ระบายสีธงประจ าชาติแต่ละชาติพร้อมเขียนประโยค This is the flag 
of………………….. 

- Wrap up   
1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปธงประจ าชาติแต่ละชาติ โดยครูชูภาพ แล้วให้นักเรียนพูดประโยค 
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This is the flag of…………. 
            ชั่วโมงที่ 2  
  - Warm up 
 1. ทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่แล้ว โดยครูติดภาพธงชาติบนกระดานคู่กับบัตรชื่อประเทศ ให้
นักเรียนอ่านชื่อประเทศทีละประเทศ 
       
       -  Presentation 
 1. ครูน าภาพสถานที่ส าคัญที่ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ ให้นักเรียนดู
และทายว่าอยู่ในประเทศอะไร เมื่อนักเรียนตอบถูกให้น าไปติดต่อจากภาพธงชาติ และบัตรชื่อประเทศตาม
ตัวอย่างข้างล่างนี้ 
 
               ธงชาติไทย         Thailand     ภาพวัดพระแก้ว     

ภาพใดที่นักเรียนไม่ทราบ ครูอาจแนะให้โดยใช้การบอกทิศทางของประเทศนั้น 
 2. ครูน าภาพเครื่องบิน เรือเดินทะเล รถยนต์ รถไฟ ติดที่ด้านซ้ายของกระดาน และติดชื่อประเทศไว้
ทางขวาของกระดาน ให้นักเรียนลากเส้นโยงระหว่างชื่อประเทศและพาหนะที่ใช้เดินทางจากประเทศไทยไปสู่
ประเทศนั้น 
 3.  สอนค าศัพท์เก่ียวกับยานพาหนะจากภาพในกิจกรรมข้อ 2.3 และให้นักเรียนออกเสียงตาม 
 4. ครูชี้ที่ภาพเครื่องบินและชื่อประเทศต่างๆ และพูด We can go to ….. by plane. หรือชี้ที่ชื่อ
ประเทศ 1 ประเทศ ที่สามารถเดินทางไปถึงได้หลายวิธี เช่น Singapore และพูด  We can go to Singapore 
by plane, by ship or by car. ให้นักเรียนพูดตาม 
 5. ครูชูภาพนครวัดและถาม เช่น 
    ครู :  Where is it? 
    นักเรียน :  In Cambodia. 
    ครู :   How can we go there, by ship or by plane? 
    นักเรียน : By plane. 
  - Practice 
    1. ครูชี้ภาพพาหนะและบัตรชื่อประเทศให้นักเรียนพูดประโยค We can go to (ชื่อประเทศ) by 
(ชื่อพาหนะ). 
     2. ครูแจกภาพสถานท่ีท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ เพื่อถามกลุ่มอ่ืน 
  3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าสลากชื่อประเทศต่างๆ ครูชูภาพสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศต่างๆแล้ว
ให้นักเรียนจับคู่ชื่อประเทศ 
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     - Production 
   1.ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเป็นชาวต่างชาติ ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 2 แผ่น เพ่ือ
เขียนชื่อประเทศโดยแผ่นหนึ่งเขียนแล้วม้วนใส่กล่อง อีกแผ่นหนึ่งครูแจกเข็มกลัดให้ติดกับเสื้อ ครูล้วงกระดาษ
แล้วอ่านชื่อประเทศทีละคู่เพ่ือให้นักเรียนออกมาสัมภาษณ์กัน โดยใช้ประโยค  
            A: Where are you from? 
            B:  I’m from……….. .   
            A:  Where is …ชื่อประเทศ?  
     B:  It is in the south of Thailand. 
            A:  How can we go there? 
            B:  WE can go there by………………. 
  - Wrap up 
      1. เขียนรายงานตามข้อมูลที่สัมภาษณ์ลงในสมุดแบบฝึกหัด 
สื่อ/แหล่เรียนรู้ 
  1. บัตรค าชื่อประเทศ 
  2. แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  3. ภาพสถานที่ส าคัญ/สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 
             4. ภาพยานพาหนะ 
ภาระงาน   

1. สมุดเล่มเล็ก 
2. รายงานการสัมภาษณ์ 

การวัดและประเมินผล 
-วิธีการ 
1. การอ่านออกเสียง และเขียนค าศัพท์ 
2. การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 
3. การท าแบบฝึก 
-เครื่องมือ 
1. แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
2.  แบบประเมินการเขียน 
3   แบบประเมินการพูด 
4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
-เกณฑ์ (ในภาคผนวก) 
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     บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร       
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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Vehicle. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 87  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา   อ  16101 ภาษาอังกฤษ                    ภาคเรียนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Our neighbor                เวลา   12   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  4 เรื่อง language                             เวลา     2   ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 

การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการ

พูดและการเขียน 
 
ตัวช้ีวัด 
   ต 1.3 ป 6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1 อ่านออกเสียงบทสนทนาได้ถูกต้อง 
   2 สนทนาเลียนแบบบทอ่านได้ 
   3 เสนอประโยคในสถานการณ์ที่เป็นการสมมุติได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคที่เรียน 
   4. พูดอธิบายภาพสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกต้อง 
             5. เขียนอธิบายภาพสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 
       Vocabulary :    could, would, beautiful, wonderful, interesting, exciting 
         Structure    :     If I could ….. , I would ….., I have been to …. and visited ….. . It is  
    Function   :    Talking about plans or ideas. Talking about experience. 
 
กระบวนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1 
     - Warm up 
        1.  เล่นเกมจับคู่ภาพธงชาติกับภาพสถานที่ท่องเที่ยว และบอกชื่อประเทศ 
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  - Presentation 
   1.  ท ากิจกรรม Read and talk to your friend. ในใบความรู้ที่ 1 อ่านและดูภาพประกอบ 
แล้วสนทนาตามความเข้าใจ 
  2.  แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งเป็นพิธีกรชาย อีกทีมหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเล่นเกม ครูให้
สัญญาณแล้วให้แต่ละทีมอ่านตามครู 
  3.   ครูอ่านและหยุดเป็นช่วงๆ โดยเคาะโต๊ะเป็นสัญญาณแทนค าท่ีหายไป ให้นักเรียนอ่านให้ครบ 
เช่น     ครู :    If you won this game, you would have ก๊อก ก๊อก ก๊อก  
         นักเรียน :    If you won this game, you would have a package tour. 
         ครู :   Where would you ก๊อก ก๊อก ก๊อก?  
        นักเรียน :    Where would you like to go? 
  4.   ให้นักเรียนผลัดกันอ่านโต้ตอบกัน 
  5.   สมมุติสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือฝึกใช้รูปประโยค If I could, I would ….. . เช่น  If I could 
win the first prize of lottery, I would go abroad. หรือ If I could go abroad, I would ….. . เป็นต้น 
  - Practice 
    1. ให้นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามเลียนแบบในบทสนทนา และเขียนลงในกิจกรรม Write here. ใบ
ความรู้ที่ 1 โดยเขียนในสมุดแบบฝึกหัด 
          - Production 
   - 
  - Wrap up 
      1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยค If I could, I would ….. 
 
ชั่วโมงที่ 2                                                                                                                       
 
             - Warm up                                                                                                  
 1.ให้นักเรียนดูภาพสถานที่ส าคัญ หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามภาคต่างๆ ในประเทศไทยให้นักเรียน
ดูทีละภาพ แล้วแข่งกันบอกชื่อจังหวัด โดยใช้ความรู้เดิมจากสาระสังคมฯ เช่น 
    คร ู       :   ภาพดอยสุเทพ (ให้ดูและพูด Doi Suthep)  
    นักเรียน :  เชียงใหม่ 
       - Presentation 
    1. ให้นักเรียนดูภาพแหลมพรหมเทพ ชี้ที่ภาพและพูด I have been to Phuket and visited 
the Lam Promtep . It’s very high and beautiful. 
  2. ครูพูดประโยคอีกครั้งให้นักเรียนพูดตาม 
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  3.  ครูน ารูปสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในประเทศไทยมาให้นักเรียนดู และพูดประโยค I have 
been to……….and visited..… .  It’s..… เช่น I have been to Phuket and visited Kata Beach. It’s 
very beautiful. แล้วให้นักเรียนพูดตาม 
  4  ครูสอนค าศัพท์อ่ืนๆ เช่น wonderful, interesting, exciting เป็นต้นตามสถานที่ท่ีเห็นในภาพ 
  - Practice 
     1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดอธิบายภาพที่ครูแจกให้ 
    2. ท ากิจกรรมใบงานที่ 2 ให้อ่านบทพูดของนักเรียนคนแรก และเขียนเลียนแบบในรูปอ่ืนๆ ใน
สมุดแบบฝึกหัด 
   3.  นักเรียนจับคู่กันอธิบายภาพใน ใบงานที่ 2   
  - Production 
   1. เลือกภาพ 1 ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนเคยไป หรือที่ชอบ เพ่ือวาดภาพ หรือน าภาพมา
ติดลงในสมุด และเขียนอธิบายภาพ (ใบงานที่ 2) 
          
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  1. ภาพสถานที่ส าคัญ/สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 
  2. ใบความรู้ที่ 1,2 
  3. Worksheet 1,2 
ภาระงาน   

1. ใบงานที่ 1 
2. ใบงานที่ 2 

การวัดและประเมินผล 
-วิธีการ 
1. การอ่านออกเสียง และเขียนค าศัพท์ 
2. การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 
3. การท าแบบฝึก 
-เครื่องมือ 
1. แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
2.  แบบประเมินการเขียน 
3   แบบประเมินการพูด 
4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
-เกณฑ์ (ในภาคผนวก) 
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     บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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beautiful 

wonderful 

interesting 

exciting 

บัตรค า 
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ใบงานที่ 1 
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ใบงานที่ 2 
 

Choose the interesting place in your country and describe it . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างประโยค 

 

I have been to Krabi and visit Ao Nang beach 

It’s very beautiful. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 88 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
รหัสวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ                    ภาคเรียนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12   เรื่อง Our neighbor               เวลา   12   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  5 เรื่อง Nationalities                                       เวลา    2   ชั่วโมง 
 
 

สาระส าคัญ 
การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการ
พูดและการเขียน 
 
ตัวช้ีวัด 
   ต 1.3 ป6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. อ่านออกเสียงบทอ่านตามแบบที่ได้ยินได้ถูกต้อง 
  2. ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
  3. เขียนจดหมายโต้ตอบได้ถูกต้อง 
         4. อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าศัพท์ได้ 
           5. เขียนเขียนจดหมายได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
    Vocabulary : dear, hope date, sincere 
    Structure : I + v.1 ..… . 
  Function      : Writing a letter. 
  Culture : Dear เป็นค าขึ้นต้นการเขียนจดหมายถึงเพ่ือน, ค าลงท้ายในการเขียนจดหมายถึง
เพ่ือนใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น Your friend, หรือ Yours Sincerely,  
 
กระบวนการเรียนรู้ 
              ชั่วโมงที่ 1 
     - Warm up 
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     1. ครูน าแถบข้อความซึ่งเป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายในสาระภาษาไทย ให้นักเรียนดูและ
สนทนาว่าข้อความเหล่านี้จะพบที่ไหน เช่น       

952 ม.3 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ                         สวสัดีติ๋ม เพื่อนรัก      

คิดถึงเสมอ                นิด                          10 มกราคม 2548 
 
   2.  ให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเรียงแถบข้อความตามรูปแบบของการเขียนจดหมาย 
     - Presentation 
           1.  ให้นักเรียนดูภาพและข้อความในใบความรู้ที่ 1 Listen, Read and write. แล้วสนทนาเก่ียวกับ
สิ่งที่นักเรียนเห็น เช่น 
    ครู   :  What’s this? 
    นักเรียน   : จดหมาย 
    ครู   : Yes.  It’s a letter. 
                         Who wrote it? 
    นักเรียน  : Winai 
           2.  ครูอ่านให้นักเรียนฟัง และชี้ข้อความตามที่ได้ยิน 
           3.   ครูอ่านให้นักเรียนฟังอีกครั้ง ให้นักเรียนอ่านตาม 
    - Practice 
    1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้ฝึกอ่าน 
    2.  ครูถามค าถามนักเรียนทีละกลุ่มเกี่ยวกับข้อความในจดหมาย ให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
    3 .  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนจดหมายถึง Pre do กลุ่มละ 1 ฉบับ ใช้ชื่อและข้อมูลของเพ่ือน
ร่วมกลุ่ม 1 คน หรือสมมุติเอง 
    4.   อ่านจดหมายที่เขียนให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง 
          - Wrap up 
     1.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักการเขียนจดหมาย 
 
           ชั่วโมงท่ี 2                                                                                                                               
         - Warm up                                                                                                  
 1.   ทบทวนความรู้เดิม 
   - Presentation 
    1.  ให้นักเรียนดูรูปแบบการเขียนจดหมายในใบความรู้ที่ 2 Write a letter.  
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  2. สอนค าศัพท์ date และ sincere ให้นักเรียนออกเสียงตามและบอกความหมายจากรูปแบบ
จดหมาย 
  3.   ให้นักเรียนดูค าขึ้นต้นและค าลงท้ายจดหมาย 
  4. ดูตัวอย่างการเขียนจดหมาย ให้นักเรียนบอกส่วนของ วันที่ ที่อยู่ของผู้เขียน และผู้รับ
จดหมาย 
  - Production 
   1.   แจกส าเนาจดหมายให้นักเรียนอีกกลุ่มละ 1 ชุด ช่วยกันวิเคราะห์องค์ประกอบของจดหมาย
ว่าใครเป็นผู้เขียน เขียนถึงใคร ในจดหมายผู้เขียนกล่าวถึงอะไรบ้าง 
  - Wrap up 
     1.   ร่วมกันสรุปรูปแบบของการเขียนจดหมายและประเด็นที่ควรเขียนในจดหมายถึงเพ่ือน  
   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
           1.  แผนภูมิการเขียนจดหมาย 
      2.  ใบความรู้ที่  
                 3.  แถบประโยค     
ภาระงาน   

1. การเขียนจดหมาย 
การวัดและประเมินผล 

-วิธีการ 
        1. การอ่านออกเสียง และเขียนค าศัพท์ 2.  
        2. การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 
        3. การท างานเป็นกลุ่ม 
-เครื่องมือ 
        1.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
        2.  แบบประเมินการเขียน 
        3.  แบบประเมินการพูด 
        4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
-เกณฑ์ (ในภาคผนวก) 
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     บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ................................................................................................. ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................ .................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ใบความรู้ที่ 2   
Write a letter 

 

 

 

6th October 2014 

Dear  
 
 

  Hello Dan, how are you?  Do you remember 

me?  This is Andy, haven't seen you for ages, hope 

you're doing well.  How is your school?  For me, I am 

alright, school is so enjoyable but miss you 

tremendously.   

I miss the time we met and had lots of fun 

together.  Hope to see you again soon.  Please take 

care and keep in touch.   

      

 

Yours Sincerely,  

 

Andy 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 89  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
รหัสวิชา  อ 16101 ภาษาอังกฤษ                   ภาคเรียนที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12   เรื่อง Our neighbor              เวลา   12   ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่  6 เรื่อง   Tourist Attractions                           เวลา    2    ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 

  การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต 1.3 : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการ
พูดและการเขียน 
 
ตัวช้ีวัด 
   ต 1.3 ป6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. บอกส่วนประกอบของจดหมายได้ 
   2. บอกประเด็นที่จะใช้ในการเขียนจดหมายได้ 
   3. เขียนจดหมายถึงเพ่ือนทางไปรษณีย์ได้ 
          4. ให้ข้อมูลจากภาพและค าถามต่างๆ ที่เก่ียวกับเนื้อหาที่เรียนได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
   Vocabulary : - 
    Structure : My name is..… .    
       I am ….. . 
       I live in..… .    
       It is..….. of Bangkok. 
       You can go to ….. by ….. . 
  Function      : Writing a letter. 
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              ชั่วโมงที่ 1   
-  Warm up 

        1 ทบทวนรูปแบบการเขียนจดหมาย 
      - Presentation 
   1. ครูติดแผนภูมิการเขียนจดหมายถึงเพ่ือนบนกระดาน สนทนาถึงส่วนต่างๆ ของจดหมาย 
   2. สนทนากับนักเรียนว่าถ้าต้องการเขียนจดหมายถึงเพ่ือนทางไปรษณีย์เป็นครั้งแรกควรจะเขียน
ในประเด็นใดบ้าง(นักเรียนอาจบอกเป็นภาษาไทยให้ครูเขียนเป็นภาษาอังกฤษบนกระดาน) เช่น ข้อมูลส่วนตัว
ในเรื่องอายุ การศึกษา สิ่งที่ชอบ งานอดิเรก เป็นต้น 
            - Practice 
  - 
  - Production 
     1. ท ากิจกรรม worksheet 1 Write a letter เขียนจดหมายถึงเพ่ือนทางไปรษณีย์บอกสิ่งที่
นักเรียนชอบ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ทิศทางของจังหวัดที่นักเรียนอยู่กับกรุงเทพฯ การเดินทางจาก
กรุงเทพฯ มายังจังหวัดของนักเรียน 
     - Wrap up               
            ชั่วโมงที่ 2   
   - Warm up                                                                                                
              1. เล่นเกม Matching จับคู่ภาพธงชาติกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวและบอกชื่อประเทศ เน้นการออก
เสียงพยัญชนะต้นค า ท้ายค า และเสียงที่เป็นปัญหา 
          - Presentation 
   1. ฝึกออกเสียงในใบความรู้ที่ 1 Say the words. และบอกความหมายของค าศัพท์ที่อ่าน 
    - Production    
   1. ท ากิจกรรม worksheet 2 Things I can do. 
    - Wrap up 
    1. ท าแบบทดสอบ post test  
    2. ครูเฉลยโดยให้นักเรียนตอบและอธิบายเพิ่มเติม 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
           1.  เกม Matching 
      2. แผนภูมิการเขียนจดหมาย 
                3. บัตรภาพ 
      4. ใบความรู้ที่, ใบงาน 
       5. แบบทดสอบ 
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ภาระงาน   
1. ใบงานที่ 1 
2. ใบงานที่ 2 

การวัดและประเมินผล 
    -วิธีการ 

1. ทดสอบประเมินผลก่อน-หลังเรียน 
2. การอ่านออกเสียง และเขียนค าศัพท์ 
3. การบอกความหมายค าศัพท์/ การพูดประโยค 
4. การท าแบบฝึก 

   -เครื่องมือ 
1.  แบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน 
2.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
3.  แบบประเมินการเขียน 
4.  แบบประเมินการพูด 
5.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

    -เกณฑ์ (ในภาคผนวก) 
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    บันทึกหลังการสอน 
 
ความเห็นของผู้บริหาร        
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 
      (...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................... 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... ....... 
 
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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Worksheet 1 
 

Name________________________________________School___________

_______________ Grade________  

 

                                                                          

Date_____________________ 

Greeting_______________, 

 

  Message _______________________________  

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________  

 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________  

________________________________________ 

                                                                                 

 

 

 

Closing 

Signature 
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ใบความรู้ที่ 1 
Say the words 

 

Initial sound 

Laos land last luck 

run river rainy Rangoon 

Singapore sunset south sincere 

visit video vegetable Vietnam 

 

 

 

Final sound 

east west best most 

robes goes films cats 

bell well temple Pen pal 

love twelve save have 

Singapore river are there 

 

 
 



    259 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2     
                                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
 

 
Worksheet 2 

 

Thing I can do 

 
 I can tell the name 0f each country. 

 

 I can write a letter in English. 

 

 I can read the name of each country. 

 

 I can write the name of each country. 

 

 I can ask and answer the question. 

 

 I can understand what I listen to. 

 

 I can say the right words. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 Direction: Choose the correct answer. 

11. What is the capital of Laos? 

a. Hanoi     b. Bangkok    c.  Manila  d. Vientiane 
12. Where do they live?      

a. They live in Malaysia.   b. They live in Laos.    
c. They live in Indonesia.    d. They live in Cambodia   

13. What country in ASEAN?         

                        
a. Thailand   b. Singapore                                

       c.    Myanmar               d. Brunei   

14. Where do they live?  

a. They live in Malaysia. b. They live in Laos.    

c. They live in Vietnam. d. They live in Cambodia.  
 
 
 

15. What is the capital of this country? 

    
a. Naypyidaw     b. Kuala Lumpur   
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c. Phnom Penh   d. Singapore   
16. Kuala Lumpur is the capital of……………………………………….. 

a. Cambodia     b. Malaysia   c. Vietnam  d. Philippine  

17. A: ……………………………………………………………………. 

B: I live in Thailand. 
a. Where do they live? ,Manila 

b. The capital of Thailand is Bangkok. 

c. Where do you live? 

d. Where does he live? 

18. A: ……………………………………………………………………….? 

B: The capital of Philippine is …………………………… 
a. Where do they live? , Manila     b. Manila, Where do they live?  
c. What is the capital of Philippine? , Manila d. Manila, What is the capital of Philippine?  

19. What is the flag of Myanmar        

a.                                      b.                                           c.                             d. 

                                                                      
20. How many countries are there in ASEAN? 

a. There are ten countries.      b. There are ten countries.   
   
c. There are eleven countries.      d. There are eleven countries. 
 
 

 
 
 


