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แผนการจัดการเรียนรู้  
Unit 1 At  school 

รหัสวชิา/ช่ือรายวชิา  ภาษาองักฤษพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ช้ัน  ประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลาเรียน  13  ชัว่โมง  ภาคเรียนที่ ____________ 
ผู้สอน _______________________________ โรงเรียน ___________________________________ 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดัช้ันปี 

สาระที ่1   ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟั่งและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

อย่างมีเหตุผล  
 ตวัช้ีวดั 2.  อ่านออกเสียงประโยค  ขอ้ความ  และบทกลอนสั้นๆ  ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
  3.  ระบุ/วาดภาพ  สัญลกัษณ์  หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค  และ

ขอ้ความสั้นๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
  4.  บอกใจความส าคญั  และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  และนิทานง่ายๆ  

หรือเร่ืองสั้นๆ 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ 

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตวัช้ีวดั 4.  พดู/เขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
  5.  พดู/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  และกิจกรรมต่างๆ  

พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ  ประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและ 
  การเขียน 
 ตวัช้ีวดั 1.  พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั 
  2.  เขียนภาพ  แผนผงั  และแผนภูมิแสดงขอ้มูลต่างๆ  ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
  3.   พดูแสดงความคิดเห็นง่าย  ๆ เก่ียวกบัเร่ืองต่าง  ๆ ใกลต้วั 
สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 

อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ตวัช้ีวดั 3.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
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มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษากบัภาษา 
และวฒันธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ตวัช้ีวดั 1.  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดบัค า (order) ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั 1.  ฟัง/พดู และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 ตวัช้ีวดั 1.  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

 การเรียนรู้ค าศพัทเ์ก่ียวกบัวชิาท่ีเรียน  วธีิการเดินทางไปโรงเรียน  การใช ้ Present  Simple  Tense  และ
การออกเสียงประโยคค าถามใหถู้กตอ้ง  ซ่ึงจะตอ้งลงเสียงต ่า  จะท าใหผู้เ้รียนสามารถพูดและเขียนเก่ียวกบั
วชิาท่ีเรียน  และวธีิการเดินทางไปโรงเรียนได ้ โดยจะเป็นพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- กลุ่มค า ประโยค  และความหมายเก่ียวกบัตนเอง  และโรงเรียน 
- ประโยค บทสนทนา และเน้ือเร่ืองสั้นๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
- ค าศพัท ์ และประโยคเก่ียวกบัวชิาท่ีเรียน  เช่น 

 A   :   What  do  you  have  on  Wednesday  morning?    
 B   :   I  sometimes  have  I.T. 

- ค าศพัทแ์ละประโยคท่ีถามเก่ียวกบัวธีิการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ  เช่น 
 A   :   How  do  you  go  to  school?    
 B   :   I  always  go  to  school  on  foot. 

- ประโยค Present  Simple  Tense 
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
- ค  า  กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กบัขอ้มูลต่างๆ  เช่น  กราฟ 
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-  กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น  การเล่นเกม  การร้องเพลง   
-  การใชภ้าษาในการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
-  การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและ 
   แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
   - 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
   - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
                           - ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษา 
   -  กระบวนการปฏิบติั  (ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน) 
   - กระบวนการท างานกลุ่ม 
    
5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

   -  ซ่ือสัตยสุ์จริต  
   -  ใฝ่เรียนรู้    
   -  มุ่งมัน่ในการท างาน   
 
6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
 

- การพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัวิชาท่ีเรียน 
- การเขียนอีเมลถึ์งเพื่อนเก่ียวกบัโรงเรียนของตน 
- การพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัวิธีการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
- การใชค้  ากริยาวเิศษณ์บอกความถ่ีประกอบประโยค 
- การอ่านออกเสียงอีเมลต์ามท่ีก าหนด 
- การท ากราฟแท่งเพื่อแสดงขอ้มูลท่ีก าหนด 
- การรวบรวมค าศพัทใ์น  Your  word  book 
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7. การวดัและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
       - ประเมินการท าแบบทดสอบ  
 7.2  การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
    - ประเมินการท าแบบฝึกหดั  
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
 7.3 การประเมินหลงัการเรียน 
    - ประเมินการท าแบบทดสอบ  
    - ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

- ประเมินการพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัวชิาท่ีเรียน 
- ประเมินการเขียนอีเมลถึ์งเพื่อนเก่ียวกบัโรงเรียนของตน 
- ประเมินการพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัวธีิการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
- ประเมินการใชค้  ากริยาวเิศษณ์บอกความถ่ีประกอบประโยค 
- ประเมินการอ่านออกเสียงอีเมลต์ามท่ีก าหนด 
- ประเมินการท ากราฟแท่งเพื่อแสดงขอ้มูลท่ีก าหนด 
- ประเมินการรวบรวมค าศพัทใ์น  Your  word  book 

 

8. กจิกรรมการเรียนรู้ 

  -  กิจกรรมน าสู่การเรียน 
  -  กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ดงัแนบมาพร้อมน้ี 
  -  กิจกรรมรวบยอด 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

    1. หนงัสือเรียน Smile ป. 5 
    2. แบบฝึกหดั Smile ป. 5 
    3. Audio CD Smile ป. 5 
    4. บตัรภาพ บตัรค า แถบประโยค 
    5. เกม  What  is  it? 
    6. เกม  Jigsaw  Sentences 
    7. เกมใบค้  ายานพาหนะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
Unit 1 At  school  (Lesson 1) 

 
1. สาระส าคัญ 

  การเรียนรู้ค าศพัทเ์ก่ียวกบัวชิาท่ีเรียน  วธีิการเดินทางไปโรงเรียน  การใช ้ Present  Simple  Tense  
และการออกเสียงประโยคค าถาม  ซ่ึงจะตอ้งลงเสียงต ่า  จะท าใหผู้เ้รียนสามารถพดูและเขียนเก่ียวกบัวชิา 
ท่ีเรียน  และวธีิการเดินทางไปโรงเรียนได ้ โดยจะเป็นพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั  
 

2. ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   -  ออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศพัทเ์ก่ียวกบัวชิาท่ีเรียนได ้
   -  พดูและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวชิาท่ีเรียนได ้
   -  เขียนอีเมลถึ์งเพื่อนเก่ียวกบัโรงเรียนของตนได ้
   -   อ่านออกเสียงประโยคตามท่ีก าหนดได ้
   -   ใชป้ระโยค  Present  Simple  Tense  ไดถู้กตอ้ง 
   -   เล่นเกมทางภาษาตามท่ีก าหนดได ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- กลุ่มค า ประโยค  และความหมายเก่ียวกบัตนเอง  และโรงเรียน 
- ประโยค บทสนทนา และเน้ือเร่ืองสั้นๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
- ค าศพัท ์ และประโยคเก่ียวกบัวชิาท่ีเรียน  เช่น 

 A   :   What  do  you  have  on  Wednesday  morning?    
 B   :   I  sometimes  have  I.T. 

- ประโยค Present  Simple  Tense 
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
-  กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น  การเล่นเกม   
-  การใชภ้าษาในการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น        
   - 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
                           - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษา 
   -  กระบวนการปฏิบติั  (ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน) 
   - กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

   -  ซ่ือสัตยสุ์จริต       
   -  ใฝ่เรียนรู้    
   -  มุ่งมัน่ในการท างาน   
 
6. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 
      6.1  ช่ัวโมงที ่1-2 

 

กจิกรรมน ำสู่กำรเรียน 
1. ครูทกัทายนกัเรียนในชั้น  และใหน้กัเรียนทกัทายตอบครู  เสร็จแลว้ครูถามทุกขสุ์ขของนกัเรียน  
ดงัน้ี 
 Teacher : Good  morning  (afternoon),  how  are  you? 
 Students : Good  morning,  I’m  fine,  thank  you.   

2. นกัเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  หน้ำ  4  ข้อ  1  What  can  you  see?  ครูช้ีทีละภาพให้นกัเรียนบอก
วา่เห็นใคร ก าลงัท าอะไร ท่ีไหน  โดยครูพยายามพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียนใหม้ากท่ีสุด  เช่น 
 Teacher : (ช้ีท่ีภาพแรก)  What  do  you  see? 
 Students : Boys  and  girls. 
 Teacher : What  are  they  doing? 
 Students : They  are  standing. 
 Teacher : Where  are  they? 
 Students : They  are  in  a  room.  (หรือ  They  are  at  school.) etc. 



 24 

ครูถามค าถามนกัเรียนเก่ียวกบัรายละเอียดภาพจนไดค้  าตอบเป็นท่ีน่าพอใจ  และเห็นวา่นกัเรียน 
ทุกคนสามารถพดูออกเสียงภาษาองักฤษได ้

3. ใหน้กัเรียนดูภาพเดิมแลว้ฟัง  CD  ประกอบ  ในขณะเดียวกนัก็พยายามจบัใจความใหไ้ดว้า่เสียงของ
เจา้ของภาษาตอ้งการทราบอะไรบา้ง  ครูเปิด  CD/Track  2  ใหน้กัเรียนฟัง  2  รอบ 

 
 

 
 

Look  at  the  picture.  Some  children  are  reading.  Where  are  they?                                  
Some  children  are  playing  football.  Where  are  they?  Some  students                                       
are  in  the  classroom.  What  subject  have  they  got?  How  many  students                                     
are there in  the  computer  room?  Some  students  are  going home.                                        
What  time  is  it?   

 
ครูเปิด  CD  แลว้หยดุเป็นช่วงๆ ใหน้กัเรียนช่วยกนัแปลใช ้ipad หาความหมายของค าศพัทท่ี์ไม่
ทราบ    จากนั้นจึงช่วยกนัตอบ โดยครูเขียนค าตอบบนกระดาน 

    
(Suggested  Answers) 
1. They  are  in  the  library.       4.  There  are  two  students. 
2. They  are  playing  in  the  playground.    5.  It’s  half  past  three.   
3. They  have  got  English.        (three  thirty)   

   
4. ครูบอกนกัเรียนวา่ใน  Unit  1  น้ี  นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ค าศพัท ์ และวชิาต่างๆ  ท่ีเรียนในโรงเรียน
วธีิการและพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาโรงเรียน  และประโยค  Present  Simple  Tense   

5. ครูทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาองักฤษของนกัเรียน  โดยครูแจกแบบทดสอบ  English  Pre-Test         
แก่นกัเรียน  เม่ือนกัเรียนท าแบบทดสอบเสร็จแลว้  ครูเฉลยค าตอบบนกระดาน  ใหน้กัเรียนแลกกนั
ตรวจกบัเพื่อนๆ  ครูเนน้ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์

 
กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 

1. นกัเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  หน้ำ  5  ข้อ  1  Listen,  point  and  repeat.  ครูใหน้กัเรียนใช ้ipad 
หาความหมายของค าในแต่ละภาพ  (Elicit)  แลว้ครูเปิด  CD/Track  3  ใหน้กัเรียนฟัง  2-3  คร้ัง  และ
พดูตาม      จากนั้นใหน้กัเรียนออกเสียงค าศพัทพ์ร้อมๆ  กนั 
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assembly       uniform   playtime         history   geography I.T.       office 
 

เสร็จแลว้ครูทดสอบความจ าของนกัเรียน  โดยช้ีไปทีละภาพไม่เรียงกนั  ใหน้กัเรียนทั้งชั้นระบุ 
ค าศพัทใ์หต้รงกบัภาพ  แลว้จึงสุ่มนกัเรียน  3-4  คน  ใหย้นืข้ึนพดูค าศพัทใ์หต้รงกบัภาพท่ีครูช้ี 

2. ครูชูภาพ  ด.ช.  เดวดิ  แลว้บอกนกัเรียนวา่  “This  is  David.  He’s  a  student.”  ครูติดภาพ   
ด.ช.  เดวิด  บนกระดานและปฏิบติัดงัน้ี 
- ครูใหน้กัเรียนดูภาพประกอบ  3  ภาพเล็กๆ  ในหนังสือเรียน  หน้ำ  5  ข้อ  2  Listen  and  

complete.  แลว้พดูสนทนากบันกัเรียน 
 Teacher : What  do  you  see  in  there  pictures? 

 Students : Students,  uniform,   teacher,  playtime,  computer,  
geography,  history  …… 

 Teacher : Excellent! 
- ครูใหเ้วลานกัเรียนดูขอ้ความทางดา้นขวามือเป็นเวลา  3  นาที  ก่อนฟัง  CD  ใหน้กัเรียนเดาวา่

ควรจะเติมอะไรลงในช่องวา่ง 
- ครูเปิด  CD/Track  4  อีก  2-3  คร้ัง  ใหน้กัเรียนตั้งใจฟัง  แลว้น าส่ิงท่ีไดย้นิเติมลงในช่องวา่ง 

 
 

 
 

I  am  David.  I  am  eleven  years  old.  I  study  at  Smile  School.  Our  school   
uniform  is  blue.  We  have  assembly  at  a  quarter  past  nine  and  the  head   
teacher  talks  to  the  students.  Today  I  have  history  and  maths  in  the  morning.             
I  have  geography  and  I.T.  in  the  afternoon.  My  playtime  is  after  lunch.   

 
- ครูเฉลยโดยเปิด  CD  ใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง  และหยดุทีละประโยค  เพื่อใหน้กัเรียนช่วยกนัแปล

จนครบทุกประโยค ใช ้ipad หาความหมายของค าศพัทท่ี์ไม่ทราบ  เสร็จแลว้ครูเขียนค าตอบบน
กระดาน 

    
1.  years   4.  teacher  7.  I.T. 
2.  uniform  5.  history  8.  playtime 
3.  assembly  6.  geography 
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Background  Information 

  I.T.  ยอ่มาจาก  Information  Technology  แปลวา่  “เทคโนโลยสีารสนเทศ”   

หรือวชิาคอมพิวเตอร์  

 
3. นกัเรียนจบักลุ่ม กลุ่มละ  5  คน  ช่วยกนัคิดหาค าศพัทร์ายวชิาต่างๆ  ท่ีเรียนหรือรู้จกัให้มากท่ีสุด 
โดยอาจคน้หาในพจนานุกรมโดยใช ้ipad  ครูก าหนดเวลาตามความเหมาะสม เม่ือไดแ้ลว้จึงช่วยกนั
บอกครู   

 
science     - วทิยาศาสตร์ history   -  ประวติัศาสตร์   biology    -   ชีววทิยา 
1*  maths - คณิตศาสตร์ health  education  -  สุขศึกษา chemistory  -  เคมี 
2*  P.E.     - พลศึกษา Thai language  -     ภาษาไทย physics   -    ฟิสิกส์ 
English     -  ภาษาองักฤษ home  economics  -  คหกรรม music   -  ดนตรี 
social studies  -  สังคมศึกษา geography  -  ภูมิศาสตร์  art  -  ศิลปะ 
I.T.  -  คอมพิวเตอร์ 
 

 

Background  Information 

                   1*   maths  -  รูปเตม็คือ  mathematics              2*   P.E.  -  ยอ่มาจาก  physical  education 
 
4. นกัเรียนอ่านตามครู  แลว้คดัลอกลงในสมุดของตน  ครูเขียนตารางเรียนของนกัเรียนบนกระดาน     
             โดยใชข้อ้มูลจริงจากนกัเรียน  ดงัน้ี (ตวัอยา่ง) 

        Time 
Day 

9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

Mon Thai English 

Lu
nc

h 

computer history 

Tue maths music science P.E. 

Wed Thai social studies music geography science 

Thu geography English maths assembly 

Fri home economics history health  education Free 
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- ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัตารางเรียน  ดงัน้ี 
 Teacher : What  do  you  have  on  Monday? 
 Students : Thai,  English,  computer  and  history. 
 Teacher : What  do  you  have  on  Friday  afternoon? 
 Students : Health  education  and  free.. 
   Teacher : Excellent! 
- ครูเขียนโครงสร้างประโยคบนกระดาน  เพื่อใชใ้นการสนทนา  ดงัน้ี 

 

 A           : What  do  you  have  on         (day)      ? 
 B           : I  have       (subject)        and          (subject)     . 

 

5. ครูทบทวนการใชป้ระโยค  Present  Simple  Tense  ดงัน้ี 
Tense  คือ  การใชค้  ากริยาให้ถูกตอ้งกบักาลเวลา 
Present  Simple  Tense  คือ  การใชค้  ากริยากบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ดงัน้ี 

1.  เกิดข้ึนเป็นประจ าสม ่าเสมอ  เช่น 
She  always  goes  to  the  Mall. 
We  go  to  London  once  a  year. 

2. เป็นนิสัย  เป็นกิจวตัรประจ าวนั  เช่น 
I  go  to  school  by  bus. 
He  gets  up  at  six  o’clock. 

3. เป็นธรรมชาติ  เป็นความจริง  เช่น 
It  is  cold  in  winter. 
Birds  fly  in  the  air. 

  

-ประธานเป็นเอกพจน์  กริยาเติม  S 
รูปแบบ   - ประธานเป็นพหูพจน์  กริยาไม่เติม  S 

    (I  และ  You  กริยาไม่ตอ้งเติม  S) 
 

ประธานเอกพจน์ ประธานพหูพจน์  (รวมทั้ง  I  และ  You) 

He  walks. 
She  walks. 
It  walks. 
A  cat  walks. 

I  walk. 
You  walk. 
We  walk. 
They  walk. 

e.g. 
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การใช้  Adverb  of  Frequency 
 ในประโยค  Present  Simple  Tense  มกัมีค าหรือวลีท่ีบอกถึงความถ่ีในการกระท า  เราเรียกวา่   

Adverb  of  Frequency  ซ่ึงค าท่ีมกัพบบ่อยๆ  ไดแ้ก่ 
  always  -  เสมอๆ   once  a  week  -  หน่ึงคร้ังต่อสัปดาห์ 
  usually   -   ตามปกติ   twice  a  day  -  สองคร้ังต่อวนั 
  often  -  บ่อยๆ    sometimes  -  บางคร้ัง 
  every  day  -  ทุกๆ  วนั   rarely  -  ไม่ใคร่จะ 
  never  -  ไม่เคย    three  times  a  year  -  สามคร้ังต่อปี 
 
  e.g. Lisa  sometimes  eats  ice-cream. 
   I  go  to  school  every  day. 
   We  go  to  Phuket  twice  a  year.  etc. 

หลกัการเติม  s  ทา้ยค ากริยา  (ใชก้บัประธานท่ีเป็นเอกพจน์เท่านั้น) 
1. ตามปกติค ากริยาเติม  s  ไดท้นัที 

e.g.  buy     -     buys   give     -     gives 
  play     -     plays   speak     -     speaks 

2. ค ากริยาท่ีลงทา้ยดว้ย  s,  ss,  ch,  sh,  x,  z,  o  ใหเ้ติม  es 
e.g.  pass     -     passes  fix     -     fixes 
  teach     -     teaches  buzz     -     buzzes 
  push     -     pushes  go     -     goes 

3. ค ากริยาท่ีลงทา้ยดว้ย  y  ใหเ้ปล่ียน  y  เป็น  i  แลว้เติม  es 
e.g.  cry     -     cries   carry     -     carries 
  dry     -     dries   fly     -     flies 

**  แต่ถา้หนา้  y  เป็นสระ    (a,  e,  i,  o  และ  u)  ใหเ้ติม  s  ไดท้นัที  ไม่ตอ้งเปล่ียนเป็น  i 
e.g.  play     -     plays   buy     -     buys 
  say     -     says   pay     -     pays 
อน่ึง  ในประโยค  Present  Simple  Tense  Verb  to  be   คือ  is,  am,  are 
     Verb  to  have   คือ  have,  has 

  e.g. I  am  a  student. 
   He  learns  English  on  Monday. 
   We  have  lunch  at  noon. 
   She  has  maths  on  Tuesday. 
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6. นกัเรียนส ารวจดูค าถามและค าตอบ  ในหนังสือเรียน หน้ำ  6  ข้อ  3  Listen,  read  and  match  the  
questions  with  the  answers.  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฟัง CD  โดยครูอธิบายค าสั่ง  เพื่อให้
นกัเรียนปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง  (Individual  work)  แลว้ครูเปิด  CD/Track  5  ใหน้กัเรียนฟังก่อน   
2  คร้ัง 

 
 

A : Come  on,  Anna.  I’ve  got  a  computer.  Let’s  see  our                    
school  website. 

B : How  do  you  play? 
A : Click  on  the  picture.   …   Click  here!  Look!  This  is  the  

timetable  of  Class  5B. 
B : What  does  Jack  have  on  Tuesday  morning? 
A : He’s  science  and  history. 
B : What  about  Friday  afternoon?  What  has  he  got? 
A : He’s  geography  and  music. 
B : Can  we  see  Class  5C? 
A : Let’s  try.  …  Click  here.  Yes,  here’s  Class  5C. 
B : What  does  Lisa  have  on  Thursday? 
A : Let’s  see.  She  has  maths  and  history  in  the  morning  and                

she  has  science  and  P.E.  in  the  afternoon. 
B : Does  she  have  class  at  a  quarter  past  ten? 
A : No,  she  doesn’t.  She  has  playtime. 
 

 นกัเรียนฟังแลว้ลากเส้นจากค าถามไปยงัค าตอบท่ีถูกตอ้ง  เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
    

1.  c  2.  b  3.  a  4.  e  5.  d  
 

- ครูเปิด  CD  อีกคร้ัง  แลว้หยุดทีละบรรทดั  ใหน้กัเรียนฟัง  แลว้ช่วยกนัแปลกบัครู  
  

กจิกรรมรวบยอด 
1. ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มตามความชอบของวชิาท่ีตนถนดั  โดยครูก าหนด  7  วชิา  ดงัต่อไปน้ี 

maths     P.E.     English     music     art     computer     history 
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นกัเรียนภายในกลุ่มอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั  แต่ไม่ควรเกินกลุ่มละ  7  คน สมาชิกในกลุ่มต่างระดม 
สมอง  (Brain  Storm)  วา่ท าไมจึงชอบวชิาน้ี  และวชิาน้ีมีประโยชน์แก่ตนในการน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งไร  จากนั้นจึงส่งตวัแทนออกมาน าเสนอหนา้ห้องเรียน  โดยตั้งช่ือกลุ่มเป็นช่ือ
วชิาท่ีตนชอบ   

e.g. กลุ่ม  English   :   “We  like  English  the  most  because  it  is  useful.  We  have  English   
 on  Monday  and  Tuesday.  It  is  an  international  language.  We  can   
 use  English  and  understand  people  every  where  in  the  world.” 

2. นกัเรียนดูภาพในแบบฝึกหัด  หน้ำ  4  ข้อ  1  Listen  and  point.  แลว้ช้ีตามภาพต่างๆ  ใหถู้กตอ้ง
ตามท่ีไดย้นิจาก  CD  ครูเปิด  CD/Track  13  ใหน้กัเรียนฟัง  2-3  คร้ัง 

 
 

1. The  students  are  in  the  library. 
2. The  students  are  in  the  playground. 
3. Two  students  are  in  the  computer  room. 
4. The  students  are  in  the  classroom. 
5. It’s  half  past  three. 

 
ครูเฉลยโดยเปิด  CD  ทีละประโยค  แลว้ช่วยกนัแปลกบันกัเรียน 

3. นกัเรียนดูรูปภาพเดิมในแบบฝึกหดั  หนา้  4  และท ากิจกรรม  ข้อ  2  Look  at  the  picture.  Then  

complete  the  sentences.  โดยนกัเรียนน าค าในตาราง  5  ค  า  เติมลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง  และ
สัมพนัธ์กบัรูปภาพ  นกัเรียนอ่านค าทั้ง  5  ค  า  ในตารางพร้อมๆ  กนัตามครู  เสร็จแลว้ใหน้กัเรียน
ช่วยกนัเฉลยค าตอบ 

 
1.  library   3.  maths  5.  half  past  three 
2.  playground  4.  computer  room 

 
4. นกัเรียนเปิดแบบฝึกหัด  หน้ำ  5  ข้อ  1  Find  the  words.  เพื่อหาค าศพัทท่ี์ซ่อนอยูใ่นตาราง  
นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนขา้งเคียงเพื่อปรึกษากนั  เม่ือพบแลว้ใหใ้ชป้ากกาวงรอบค าศพัทน์ั้นๆ  คู่ใดพบ
ค าศพัทค์รบแลว้  ใหย้กมือข้ึน  เสร็จแลว้ครูจึงเฉลยค าศพัท ์
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assembly history              head teacher uniform 
playtime geography          website   office             I.T. 

 
5. อ่านขอ้ความเก่ียวกบั  Mark  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  5  ข้อ  2  Read  and  complete.  Use  the  words  

in  the  box.  ซ่ึงมีค าศพัทใ์หเ้ติมในช่องวา่ง  9  ค  า  ให้นกัเรียนช่วยกนัแปลค าศพัทด์งักล่าว จากนั้น
จึงอ่านขอ้ความท่ีก าหนด  แลว้หาค าศพัทท่ี์อยูใ่นตารางมาเติมลงในช่องวา่ง  9  ขอ้  โดยขอ้ท่ี  1  ได้
ท  าไวใ้หดู้เป็นตวัอยา่ง  แลว้ครูเขียนค าตอบท่ีถูกตอ้งบนกระดาน  ดงัน้ี 

 
1. studies  4.   head  teacher  7.  geography 
2. students  5.  subjects  8.  music 
3. assembly  6.  science  9.  I.T.  

 
แลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน  3  คน  ใหลุ้กข้ึนอ่าน  คนละประมาณ  3  บรรทดั 

6. นกัเรียนฝึกตารางการฟังอีกคร้ังในแบบฝึกหัด  หน้ำ  6  ข้อ  3  Listen  and  circle.  ครูอธิบายให้
นกัเรียนทราบวา่ในแต่ละประโยคจะมีอยู ่ 3  ตวัเลือก  คือ  A,  B  และ  C  ใหน้กัเรียนฟัง  CD  แลว้
เลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งตามท่ีไดย้นิ  โดยไม่ตอ้งดูเพื่อนๆ  ครูเปิด  CD/Track  14  ใหน้กัเรียนฟัง 2-3  คร้ัง 

 

 
 

Hello!  My  name’s  Polly.  I  go  to  school  at  half  past  eight.  We  have   
assembly  at  a  quarter  past  nine.  But  today  the  head  teacher  isn’t  here   
so  we’re  having  playtime.  On  Thursday  we  have  maths  and  history.  Today   
is  Friday,  and  we’re  having  I.T.  at  the  moment.  I  like  it!  We  have  music   
at  1 o’clock  in  the  afternoon.  And  now  we’re  doing  P.E.  I  have  lots  of  fun.   

 
- ครูเปิด  CD  ชา้ๆ  ทีละประโยค  แลว้หยดุเพื่อให้นกัเรียนช่วยกนัแปลจนครบทุกประโยค 
- ครูสุ่มนกัเรียนแถวหลงัและแถวกลางๆ  รวม  6  คน  เพื่อใหเ้ดินออกมาเขียนประโยคบน

กระดาน  6  ประโยค  ตามเน้ือหาของ  CD  ท่ีไดย้นิ 
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- Polly  goes  to  school  at  half  past  eight.  (B) 
- She  has  assembly  at  a  quarter  past  nine.  (C) 
- But  today  she’s  having  playtime.  (A) 
- On  Thursday  Polly  has  history.  (A) 
- But  today  she’s  having  I.T.  (A) 
- At  1  pm  she  has  music.  (C) 
 

นกัเรียนทุกคนต่างตรวจค าตอบของตน  แลว้อ่านประโยคบนกระดานพร้อมๆ  กนั 
7. นกัเรียนฝึกแต่งประโยคโดยน าค าท่ีก าหนดใหม้าเรียงเป็นประโยคท่ีถูกตอ้งในแบบฝึกหัด  หน้ำ  6  
ข้อ  4  Put  the  words  in  the  correct  order.  ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด  5  ขอ้  นกัเรียนสามารถ
ปรึกษากบัเพื่อนๆ  ได ้ ครูให้เวลานกัเรียนคิด  10  นาที  เม่ือครบเวลาท่ีก าหนด  ครูเรียกนกัเรียน      
5  คน  ใหย้นืข้ึนพดูประโยคท่ีถูกตอ้ง  แลว้ออกมาเขียนบนกระดาน  ครูตรวจและแกไ้ขจนได้
ประโยคท่ีถูกตอ้ง   

 

1. I  always  have  maths  on  Monday. 
2. Ben  is  having  P.E.  in  the  gym  right  now. 
3. They  sometimes  have  science  on  Wednesday. 
4. They  are  having  assembly  right  now. 
5. Anna  never  reads  in  the  library. 

 
นกัเรียนตรวจแกไ้ขงานของตนเอง  แลว้อ่านประโยคบนกระดานพร้อมๆ  กนั   

 
      6.2  ช่ัวโมงที ่3-4 

 

กจิกรรมน ำสู่กำรเรียน 
1. ครูและนกัเรียนทกัทายกนั  จากนั้นครูให้นกัเรียนทบทวนค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนมาในชัว่โมงท่ีแลว้   
ดว้ยบตัรภาพและบตัรค า 

2. ครูบอกนกัเรียนวา่ในชัว่โมงน้ี  นกัเรียนจะเรียนรู้ประโยค  Present  Simple  Tense  ในรูปปฏิเสธ
และค าถาม  รวมทั้งค  าท่ีใชว้าจาไวห้นา้ค าถาม  หรือ  Questions  ต่างๆ 
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กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 
1. นกัเรียนฟัง  CD/Track  6  และอ่านประโยคค าถาม  4  ขอ้  ในหนังสือเรียน  หน้ำ  6  ข้อ  4  Correct  

the  questions.  Then  listen  and  check.  แลว้หาวา่ในประโยคค าถามแต่ละขอ้มีค าอะไรท่ีหายไป
จากท่ีไดย้นิ  ใหน้กัเรียนเขียนค าเหล่านั้นแทรกลงในประโยคค าถามทั้ง  4  ขอ้  ครูเปิด  CD  ให้
นกัเรียนฟัง  2-3  คร้ัง  นกัเรียนปรึกษากบัเพื่อนท่ีนัง่อยูใ่กล้ๆ   โดยครูเปิด CD ทีละขอ้  เพื่อให้
นกัเรียนฟัง 

 
1. What  do  you  have  on  Wednesday  morning? 
2. What  do  you  have  on  Friday  afternoon? 
3. Do  you  have  class  after  lunch? 
4. Where  do  you  have  science? 
 

นกัเรียนแกไ้ขงานของตน  จากนั้นนกัเรียนชายจบัคู่กบันกัเรียนหญิงเพื่อฝึกบทสนทนากนั  ถาม-
ตอบดว้ยขอ้มูลจากตารางเรียนชัว่โมงท่ี  1-2  ขอ้  5  ซ่ึงนกัเรียนดูรูปแบบบทสนทนาไดใ้น     
หนงัสือเรียน  หนา้  6  ขอ้  4  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น  2  ทีม  คือทีมนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง  
ใหอ่้านรูปแบบบทสนทนาในหนงัสือเรียนสลบักนั 

 Girls : Can  I  ask  you  some  questions? 
 Boys : Yes,  of  course. 
 Girls : What  do  you  have  on  Wednesday  morning? 
 Boys : I  sometimes  have  history  and  maths. 

 จากนั้นทีมนกัเรียนชายจึงสลบับทบาทกบัทีมนกัเรียนหญิง  โดยเร่ิมตน้อ่านบทสนทนาก่อน 
- เม่ือนกัเรียนทุกคนฝึกอ่านบทสนทนาจนคล่อง  และเขา้ใจรูปแบบสนทนากนัแลว้  จึงจบัคู่กนั

หญิง-ชาย  เพื่อฝึกบทสนทนาใหค้ล่อง 
2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่  กริยา  “Have”  ไม่ไดแ้ปลวา่  มี  เสมอไป  ในรูปแบบประโยคสนทนา
ดงักล่าว  “have”  แปลวา่  learn  (เรียน)  หรือ  study  (ศึกษา)  ครูสังเกตจนเห็นวา่นกัเรียนต่างฝึก 
บทสนทนาจนคล่องแลว้  จึงสุ่มตวัอยา่งนกัเรียน  2-3  คู่  ใหอ้อกมาพดูหนา้ชั้นเรียน  นกัเรียน 
สามารถน าหนงัสือเรียนและตารางเรียนติดตวัมาได ้ แลว้ครูยกตวัอยา่งบทสนทนา  ด.ญ. ใหม่  และ   
ด.ช. บอล  ใหน้กัเรียนฟัง  ดงัน้ี 
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 Mai : Can  I  ask  you  some  questions? 
 Ball : Sure,  of  course. 
 Mai : What  do  you  have  on  Tuesday  afternoon? 
 Ball : I  have  science  and  P.E.   What  about  you? 
   What  do  you  have  on  Monday  morning? 
 Mai : I  have  Thai  and  English. 
   See  you,  goodbye. 
 Ball : Goodbye. 

3. ครูอธิบายการใชป้ระโยค  Present  Simple  Tense  ในรูปปฏิเสธและค าถาม  ดงัน้ี 
    ประโยคปฏิเสธ  (Negative) -  เราเติม  not  หลงักริยาช่วย  2  ตวั  คือ  does  หรือ  do   ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 

e.g. She  drinks  milk  in  the  morning.  ≠     She  does  not  drink  milk  in  the  morning. 
 They  go  to  school  on  Sunday.     ≠     They  do  not  go  to  school  on  Sunday. 
 I  have  lunch  at  1  o’clock.             ≠     I  don’t  have  lunch  at  1  o’clock.              

 แต่ประโยคท่ีมี  Verb  to  be  (is,  am,  are)  สามารถเติม  not  หลงั  is,  am,  are  ไดเ้ลย 
e.g. You  are  very  young.   ≠     You  aren’t  very  young.   
 I  am  a  nurse.      ≠     I  am  not  a  nurse. 
 She  is  beautiful.             ≠     She  is  not  beautiful.              

 ส าหรับนกัเรียนท่ีเก่งแลว้  สามารถใชรู้ปประโยคปฏิเสธได ้ ดงัน้ี 
 

    does  not   ≠ doesn’t 
do  not  ≠ don’t 
is  not  ≠ isn’t 
are  not  ≠ aren’t 
am  not  ≠ am  not 

        (am  not  ไม่มีรูปยอ่  แต่สามารถใช ้ I’m  not  แทนได)้ 
 

 

ประธานเอกพจน์  +  does  not  +  v. 1 
ประธานพหูพจน์  +  do  not  +  v. 1 
               (รวมทั้ง  I  และ  You) 
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ประโยคค าถาม  (Interrogative)  เราใชก้ริยาช่วย  Does  หรือ  Do  วางไวห้นา้ประโยคค าถาม  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

e.g. You  have  class  at  noon.     Do  you  have  class  at  noon? 
             He  cooks  dinner  at  home.     Does  he  cook  dinner  at  home? 

We  have  lunch  at  the  canteen.   Do  we  have  lunch  at  the  canteen? 
 แต่ประโยคท่ีมี  Verb  to  be  (is,  am,  are)  เราน า  Is,  Am,  Are  วางไวห้นา้ประโยค 

e.g. It  is  fine  today.      Is  it  fine  today?  
             She  is  very  pretty.     Is  she  very  pretty? 

I  am  busy  on  Monday.   Am  I  busy  on  Monday? 

 การตอบค าถาม  ค าตอบรับ  หรือปฏิเสธ  เรามกัใชรู้ปย่อเสมอ  เช่น 
  Do  you  like  Doraemon?  Yes,  I  do.  หรือ  No,  I  don’t. 
  Does  she  have  a  class  on  Sunday? Yes,  she  does.  หรือ  No,  she  doesn’t. 
  Is  it  from  here?   Yes,  it  is.  หรือ  No,  it isn’t. 
  Are  they  teachers?   Yes,  they  are.  หรือ  No,  they  aren’t. 
  Are  you  busy?    Yes,  I  am.  หรือ  No,  I’m  not. 

4. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้ำ  7  ข้อ  5  Read  and  answer  the  questions.  โดย
ใหน้กัเรียนใชข้อ้มูลท่ีก าหนดในกรอบส่ีเหล่ียมส าหรับตอบค าถาม  เสร็จแลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบ 

 
1. She  is  ten  years  old. 
2. It  is  blue. 
3. It  starts  at  nine  o’clock. 
4. She  studies  eight  subjects. 
5. She  likes  art  and  history. 

 

 

Does  +  Singular  Noun  +  V. 1  ….? 
Do  +  Plural  Noun  +  V.  1  …..? 
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5. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความใน  E-mail  จาก  May  และ  Lisa  จากกิจกรรมขอ้  5  อีกคร้ัง  เสร็จแลว้ให้
นกัเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้ำ  7  ข้อ  6  Write  to  a  pen-friend.  Use  the  reading  as  
a  model.  โดยใหเ้ขียนขอ้ความทางอีเมลห์าเพื่อนตามรูปแบบท่ีไดอ่้านในกิจกรรมขอ้  5 

6. นกัเรียนฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างแดน  (pen-friend)  ลงใน ipad   โดยดูตวัอยา่ง  E-mail  ของ  
May  และ  Lisa  นกัเรียนใชข้อ้มูลจริงของตนเอง  ครูก าหนดเวลาให ้ 10-15  นาที  โดยใหน้กัเรียนท่ี
เรียนเก่งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน  และใหทุ้กคนแต่งประโยคอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์  
- ครูเตือนให้นกัเรียนระวงัการใชต้วัอกัษรใหญ่  (Capital  Letters)  ใหถู้กตอ้ง  และทา้ยประโยค

ตอ้งมีจุด  (full  stops)  รูปประโยคเป็น  Present  Simple  Tense  ตามท่ีไดเ้รียนมา 
 

e.g.   
Hello!    
 My  name  is  Jane.  I’m  10  years  old.  I  go  to  school                        
everyday.  I  study  at  Wittaya  School  in  Khon  Kaen.  My  school                   
uniform  is  white  and  blue.  I  start  at  8.30.  I  have  10  subjects  a                          
week.  They  are  English,  maths,  computr,  P.E.,  Thai,  history,   
geography,  science,  music and  art.  My  favourite  subjects  are   
P.E.  and  art.  We  have  assembly  on  Thursday  afternoon.  I  like   
playtime.  We  have  playtime  at  4  o’clock  everyday.  
What  about  you?  Please  write  to  me  soon.   

Jane    
 
 
            Background  Information 
 

 ครูเตือนนกัเรียนถึงภยัจากการติดต่อกบัเพื่อนต่างแดนทาง  Internet  หรือ  E-mail  เพราะ 
นกัเรียนไม่รู้จกัตวัจริง  และขอ้มูลท่ีติดต่อกนัอาจไม่เป็นความจริงก็ได ้ ดงันั้นจึงอยา่หลงเช่ือ           
อะไรง่ายๆ  ควรอยูใ่นความดูแลของผูใ้หญ่ 

 ครูน าช้ินงานของนกัเรียนทุกคนไปตรวจในเวลาวา่ง  และส่งคืนในชัว่โมงต่อมา  ใหน้กัเรียน 
ลองส่ง  E-mail  ถึง  pen-friend  ถา้ไดรั้บ  E-mail  ตอบกลบัมาแสดงวา่  งานเขียนของนกัเรียน
ใชไ้ด ้ น่าสนใจ  ถือวา่ผา่น 
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7. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดถึงความแตกต่างของการเขียนประโยคภาษาองักฤษกบัประโยคภาษาไทย  
นกัเรียนช่วยกนัคิดและปรึกษากบัเพื่อน แลว้บอกครู ครูสรุปใจความส าคญั ดงัน้ี 
 
                Background  Information 
 

- การใช้ตัวอกัษรใหญ่ในภาษาองักฤษ  มีหลกัเกณฑ์  ดงัน้ี  (ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน  
หรือเขียนบนกระดาน  ใหน้กัเรียนคดัลอกลงในสมุดของตนเอง) 
1. ใชข้ึ้นตน้ประโยคเสมอไม่วา่จะเป็นประโยคบอกเล่า  ค  าถาม  ปฏิเสธ  หรือกลุ่มค าอุทาน   

เช่น She  is  a  student.  Are  they  happy? 
  Be  careful!   We  aren’t  teachers. 

2. “I”  ใชต้วัอกัษรใหญ่เสมอ  ไม่วา่จะอยูใ่นส่วนใดของประโยค 
เช่น I  am  a  good  boy.  Am  I  your  friend? 
  And  I  walk  to  school. 

3. ใชข้ึ้นตน้ช่ือ-สกุล  และค าน าหนา้ต่างๆ  รวมทั้งต าแหน่งทางวชิาการ 
เช่น Miss  Sompong  Sucompa Mr.  Wiwat  Wari 
  Mrs.  Wannee  Meesuk  Dr.  Johnson  James 

4. ช่ือเฉพาะต่างๆ  เช่น  แม่น ้า  โรงเรียน  สถานท่ีส าคญั  โรงแรม  วดั  อ าเภอ  จงัหวดั 
     โรงหนงั  หา้งสรรพสินคา้  ฯลฯ 

เช่น   Chao  Phaya  River  -  แม่น ้าเจา้พระยา 
 Mari  Witthaya  High  School  -  โรงเรียนมารีวทิยา 
 Phi-mai  Stone  Palace  -  ประสาทหินพิมาย 
 Oriental  Hotel  -  โรงแรมโอเรียลเทิล 
 Don  Temple  -  วดัดอน 
 Pakthongchai  District  -  อ าเภอปักธงชยั 
 Phuket  -  จงัหวดัภูเก็ต 
 Tesco  Lotus  -  หา้งเทสโก ้ โลตสั  ฯลฯ 

5. วนัต่างๆ  ในสัปดาห์  และเดือนทั้ง  12  เดือน 
เช่น Sunday              Monday  Saturday   
              January              September          December 
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6. วนัส าคญัต่างๆ  เช่น 
Christmas  Eve  -  วนัหรือคืนก่อนวนัคริสตม์าส New  Year’s  Day  -  วนัข้ึนปีใหม่ 
Mother’s  Day  -  วนัแม ่  Easter  -  วนัระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู 
Halloween  Day  -  วนัฮลัโลวนี  
Royal  Ploughing  Ceremony  Day  -  วนัพืชมงคล 

7. ศาสนาต่างๆ  เช่น 
Buddhism  -  พระพุทธศาสนา  Hindu   -  ศาสนาฮินดู 
Christian  -  ศาสนาคริสต ์  Judasin  -  ศาสนายวิ 
Islam  -  ศาสนาอิสลาม   etc. 

8. ประเทศ  ทวปี  เช่น 
Thailand    Europe 
England     America   etc. 

9. ช่ือยอ่ต่างๆ  เช่น 
P.E. = Physical  Education  (วชิาพลศึกษา) 
U.S.A. = United  Status  of  America  (สหรัฐอเมริกา) 

  U.K. = United  Kingdom  (ประเทศองักฤษ) 
  Y.M.C.A.     = Young  Men’s  Christian  Association  (สมาคมยวุชนชายชาวคริสต)์ 
 

8.  ครูอธิบายการใช ้ Question  Words  ขั้นพื้นฐานใหน้กัเรียนฟังวา่  Question  Words  คือค าท่ีใชว้าง
ไวห้นา้ประโยคค าถาม  เพื่อตอ้งการถามถึงส่ิงของ  สถานท่ี  เวลา  เหตุผล  บุคคล  วธีิการกระท า  
และอ่ืนๆ  Question  Words  ท่ีนกัเรียนควรทราบในระดบัชั้น  ป.5  ไดแ้ก่ค าต่อไปน้ี 
 
                Background  Information 
 

What  -  อะไร  สามารถมีค านามมาต่อทา้ย  เพื่อถามในรายละเอียด  เช่น 
   What  time - เวลาอะไร 
   What  colour - สีอะไร 
   What  subject - วชิาอะไร  ฯลฯ 
Where  -  ท่ีไหน ถามหาสถานท่ี               
When  -  เม่ือไร ถามถึงเวลา 
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Why  -  ท าไม ถามหาเหตุผล    
Who  -  ใคร ถามถึงบุคคล 
How  -  อยา่งไร ถามถึงวธีิการกระท า 
   How  สามารถถามถึงปริมาณได ้ เช่น 
    How  many  +  นามนบัได ้ พหูพจน์ 
    How  much  +  นามนบัไม่ได ้
e.g. What  time  is  it?   It’s  six  o’clock. 
  Where  are  you?   I’m  behind  you. 
  When  do  you  go  home?  I  go  home  at  4  o’clock. 
  Why  does  she  cry?   Because  she  is  sad. 
  Who  is  she?    She’s  my  sister. 
  How  does  she  go  to  school?  She  goes  to  school  by  bus. 
  How  many  books  do  you  have? I  have  three  books. 
  How  much  money  is  this  book? It’s  fifty  baht. 

 

 
กจิกรรมรวบยอด 

1. ครูใหน้กัเรียนตอบค าถามตามความเป็นจริง  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  6  ข้อ  5  Answer  the  questions.  
แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้ โดยใหน้กัเรียนปรึกษากบัเพื่อนๆ  ภายในชั้นเรียน  ครู
สุ่มเรียกนกัเรียน  4  คน  ใหย้ืนข้ึนอ่านประโยคค าถามบนกระดาน 

2. นกัเรียนดูตารางของ  John  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  7  ข้อ  6  Read  John’s  timetable  and  write  T  
(true)  or  F  (false). แลว้อ่านประโยคท่ีก าหนดให ้ 4  ขอ้  ใหน้กัเรียนพิจารณาดูวา่ขอ้มูลท่ีให ้  
4  ขอ้น้ี  ตรงกบัตารางเรียนของ  John  หรือไม่  ถา้ถูกใหน้กัเรียนเขียน  “T”  (true)  ทา้ยขอ้  ถา้ขอ้มูล 
ไม่ตรงกบัตารางเรียนใหเ้ขียน  “F”  (false)  ทา้ยขอ้  จากนั้นจึงช่วยกนัเฉลย  และบอกวา่ขอ้มูลท่ี 
ถูกตอ้งควรเป็นอะไร  เสร็จแลว้เขียนเฉลยบนกระดาน 

 
1. T  2.   F  3.   F  4.   F         
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3. นกัเรียนฝึกการใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่  (Capital  Letters)  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  7  ข้อ  7  Read  and  
put  the  capital  letters  in  the  correct  places.  ซ่ึงเป็น  E-mail  จาก  Catherine  ถึง Lisa  ซ่ึง
ข้ึนตน้ทุกประโยคดว้ยตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก  ใหน้กัเรียนแกไ้ขตวัอกัษรท่ีข้ึนตน้ประโยคใหถู้กตอ้ง  
แลว้ช่วยกนัเฉลย  ครูเขียนตวัอกัษรท่ีถูกตอ้งบนกระดาน 

4. ครูบอกนกัเรียนวา่  การออกเสียงทา้ยค าของประโยคค าถามท่ีมี  Question  Words  ใหล้งเสียงต ่า   
แต่ถา้เป็นประโยคค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ  Yes  หรือ  No  ใหข้ึ้นสูง  ดงัท่ีนกัเรียนจะไดฟั้ง 
CD/Track  7  ต่อไปน้ี 

 

 
 

English  sounds             Listen  and  say. 

    Do  you  have  art  on  Monday? 

    Do  you  like  football? 

    What  do  you  have  on  Monday? 

    What  subject  do  you  like? 
 

5. นกัเรียนเปิดแบบฝึกหัด หน้ำ  7  English  sounds  (Listen  and  say.)  เพื่อดูรูปประโยคประกอบ  
โดยครูเปิด  CD  ใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง เพื่อฝึกออกเสียงประโยคค าถาม  4  ประโยค 

 
 
 

What’s  the  name  of  your  school? Do  you  study  in  this  room? 

Does  Harry  go  to  school  at  seven? Where  are  you  from? 

  
ครูเปิด  CD  ซ ้ าหลายๆ  คร้ัง  ใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงตามจนคล่อง  จากนั้นใหอ่้านออกเสียง          
โดยพร้อมเพรียงกนั 

 

7. การวดัและประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
       - ประเมินการท าแบบทดสอบ  
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 7.2  การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
    - ประเมินการท าแบบฝึกหดั  
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
 7.3 การประเมินหลงัการเรียน 
    - ประเมินการท าแบบทดสอบ  
    - ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
     - ประเมินงานเขียน  E-mail  ถึงเพื่อน 
 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

    1.  หนงัสือเรียน Smile ป. 5 
    2.  แบบฝึกหดั Smile ป. 5 
    3.  Audio CD Smile ป. 5 
    4.  บตัรภาพ  
     5.  ipad 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
Unit 2  At  school  (Lesson 2) 

 
1. สาระส าคัญ 

  การเรียนรู้ค าศพัทเ์ก่ียวกบัวชิาท่ีเรียน  วธีิการเดินทางไปโรงเรียน  การใช ้ Present  Simple  Tense  
และการออกเสียงประโยคค าถาม  ซ่ึงจะตอ้งลงเสียงต ่า  จะท าใหผู้เ้รียนสามารถพดูและเขียนเก่ียวกบัวชิาท่ี
เรียน  และวธีิการเดินทางไปโรงเรียนได ้ โดยจะเป็นพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั  
 
2. ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   -  ออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศพัทเ์ก่ียวกบัวธีิการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ได ้
   -  ใชค้  ากริยาวเิศษณ์ประกอบประโยคได ้
   -  ดูขอ้มูลท่ีก าหนด  แลว้พดูถาม-ตอบได ้
   -   ใชป้ระโยค  Present  Simple  Tense  ไดถู้กตอ้ง 
   -  เขียนกราฟแท่งแสดงขอ้มูลท่ีก าหนดได ้
   -   เล่นเกมและร้องเพลงทางภาษาตามท่ีก าหนดได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- กลุ่มค า ประโยค  และความหมายเก่ียวกบัตนเอง  และโรงเรียน 
- ประโยค บทสนทนา และเน้ือเร่ืองสั้นๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
- ค าศพัท ์ และประโยคเก่ียวกบัวธีิการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ    เช่น 

 A   :   How  do  you  go  to  school?    
 B   :   I  always  go  to  school  on  foot. 

- Present  Simple  Tense 
- ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการพดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
- ค า  กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กบัขอ้มูลต่างๆ  เช่น  กราฟ 
- กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น  การเล่นเกม  การร้องเพลง 
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- การใชภ้าษาในการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
- การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและแหล่ง 
   การเรียนรู้ต่างๆ 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
   - 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
                           - ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษา 
   -  กระบวนการปฏิบติั  (ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน) 
   - กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

   -  ซ่ือสัตยสุ์จริต  
   -  ใฝ่เรียนรู้    
   -  มุ่งมัน่ในการท างาน   
 
6. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 
      6.1  ช่ัวโมงที ่5-6 

 

กจิกรรมน ำสู่กำรเรียน 
1. ครูทกัทายนกัเรียนในชั้น  แลว้ใหน้กัเรียนน าการบา้นและงานท่ีไดรั้บมอบหมายมาส่งครู   
2. ครูทดสอบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน  ดงัน้ี 
ครูช้ีท่ีตนเอง   Teacher : I  go  to  school  by  car. 
   And  you? 
    แลว้พดู Somsri : I  go  to  school  by  bus.   
 Teacher : Very  good! 
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- ครูติดบตัรภาพ  6  ภาพ  บนกระดาน  ดงัน้ี  รถจกัรยาน  รถยนต ์ รถประจ าทาง  เรือ  รถไฟ  เทา้  
เสร็จแลว้ครูสุ่มถามนกัเรียน  4-5  คน  พดูสนทนากบันกัเรียนแต่ละคนเก่ียวกบัวธีิการเดินทางมา
โรงเรียน 

 Teacher : How  do  you  come  to  school? 
 Dej : By  bicycle. 
 Teacher : Good! 

3. ครูบอกนกัเรียนวา่  วธีิการเดินทางของบุคคลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงมีดว้ยกนัหลายวธีิ  ในบทน้ี  
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วธีิการเดินทางดว้ยวธีิต่างๆ  รวมทั้งทบทวน  Present  Simple  Tense  ดว้ย 

4. ครูทดสอบความรู้ของนกัเรียนเร่ือง  Question  Words  เพื่อทราบพื้นฐานเดิมของนกัเรียนและเพื่อ
ต่อยอดความรู้ในบทท่ี  2  ต่อไป 

กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 
1. นกัเรียนดูภาพทั้ง  7  ในหนังสือเรียน  หน้ำ  8  ข้อ  1  Look,  listen  and  repeat.  ใหน้กัเรียนช่วยกนั
บอกครูเป็นภาษาไทยวา่  แต่ละภาพส่ือความหมายอะไร  และครูสรุปความหมายของภาพในตอนทา้ย 
-  ครูเปิด  CD/Track  8  ใหน้กัเรียนฟังค าศพัท ์ แลว้ช้ีภาพตามใหถู้กตอ้ง  และออกเสียงตามดงัๆ  
นกัเรียนฟัง  CD  อีกหลายๆ  คร้ัง  แลว้พดูตามจนคล่อง 

 

 
 

coat    put  on         finish  by  car         by  bus        by  train        on  foot 
 

ครูสุ่มนกัเรียน  3  คน  ใหย้นืข้ึนอ่านค าศพัทเ์หล่าน้ี  (1  คนอ่านหมดทุกค าศพัท)์ 

2. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้ำ  8  ข้อ  2  How  do  they  go  to  school?  Listen  

and  match.  ซ่ึงครูจะใหน้กัเรียนฟังกิจกรรมท่ีแต่ละคนท าจาก  CD/Track  9  แลว้ใหน้กัเรียนเลือก
ค าตอบท่ีถูกตอ้งตามท่ีไดย้นิจาก  CD 

 

 
 

1. Jack  goes  to  school  by  car. 
2. Paul  goes  by  bicycle. 
3. Cathy  goes  by  bus. 
4. Jane  goes  on  foot. 
5. Mike  goes  by  train. 
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 เสร็จแลว้ครูพดูเฉลยค าตอบใหน้กัเรียนฟัง 
    

1.  d  2.  a  3.  e  4.  c  5.  b 
  

3. ครูสอนโครงสร้างประโยค  การบอกวธีิการเดินทาง  โดยเขียนบนกระดาน 
    

  Subject     +     Verb     +     by           vehicle         . 
  

  e.g. I  go  by  bus.    She  comes  by  train. 
  “vehicle”  แปลวา่  ยานพาหนะ 

- ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือยานพาหนะต่างๆ  ท่ีสามารถพาเราเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  โดย
ใหน้กัเรียนระดมสมองแลว้บอกครู  ครูเขียนบนกระดาน  ดงัน้ี 

by  bus   by  boat   by  motorcycle 
by  train   by  plane  by  car 
by  taxi   by  bicycle  by  helicopter 
by  tuk-tuk  by  tricycle  by  scooter 
by  sky  train  (BTS) by  underground  by  tran  (รถราง)     etc. 

 ถา้เดินมา  หรือโดยทางเทา้  เราใชค้  าวา่  “on  foot”  ไม่ใช ้ by  foot  หรือ  on  feet   
-นกัเรียนคดัลอกลงในสมุดของตนเอง  แลว้อ่านดงัๆ  ตามครู  ครูให้นกัเรียนหาความหมายค าศพัทบ์าง 
ค าท่ีนกัเรียนไม่ทราบโดยใช ้ipad   เช่น  รถไฟฟ้า  รถไฟใตดิ้น  เป็นตน้ 
4. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกมส ารวจประชากร  โดยใหน้กัเรียนส ารวจเพื่อนในหอ้งเรียน  10  คน  ถึงวธีิการ
เดินทางมาโรงเรียน  ดว้ยแบบฟอร์ม  ดงัน้ี 

 

No. Name by car by motorcycle by bicycle by tricycle on foot by boat by train by underground by sky train 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10. I          
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 ครูก าหนดให้นกัเรียนแต่ละคนเดินไปถามเพื่อน  10  คน  ถึงวธีิการเดินทางมาโรงเรียน  แลว้ท า 
เคร่ืองหมาย       ในช่องให้ตรงตามค าตอบ  ครูเขียนรูปแบบบทสนทนา  ดงัน้ี 

    A   :   How  do  you  go  to  school? 
    B   :   I  go  to  school  by  (vehicle). 
 

 ในขณะเดียวกนั  นกัเรียนก็เป็นผูต้อบค าถาม  เช่นกนั 
- สุดทา้ย  ครูสุ่มนกัเรียน  3  คน  ใหอ้อกมารายงานผลส ารวจหนา้ชั้นเรียน  ดว้ยประโยคง่ายๆ 

e.g. นกัเรียนสุ่ม  :   Decha,  Nipa  and  Waree  go  to  school  by  bicycle.  Sak,  Chok   
and  Nimon  go  by  boat.  Sri  goes  by  tricycle.  Lek,  Noi  and  I   
go  to  school  on  foot. 

5. ครูใหน้กัเรียนดูตารางในหนังสือเรียน  หน้ำ  9  ข้อ  3  Who  is who?  Read  and  find  out.  แลว้ครู 
ใหน้กัเรียนอ่านประโยคท่ีก าหนดให ้ 2-3  คร้ัง  และบอกวา่  ใครเดินทางมาโรงเรียนอยา่งไร   
เสร็จแลว้ใหช่้วยกนัเฉลยค าตอบ  

    
1. Ben       2.  May    3.  Harry    

 

- ครูใหน้กัเรียนสังเกตการใช ้ Adverb  of  Frequency   3  ตวั  ท่ีมกัใชบ้่อยๆ  ไดแ้ก่ 
always     =     เสมอๆ  ความถ่ีในการกระท าเทียบเท่ากบั  100% 
sometimes     =     บางคร้ัง ความถ่ีประมาณ  50-60% 
never     =     ไม่เคย  ไม่มีความถ่ีเลย  เท่ากบั  0% 

 ค าเหล่าน้ีมกัวางไวห้นา้กริยาหลกั ครูช้ีใหน้กัเรียนดูตารางสุดทา้ยของหนา้  6  ซ่ึงบอกอตัราร้อยละ 
ของความถ่ีของ  Adverb  of  Frequency  ตามท่ีครูไดอ้ธิบายไปแลว้   

6. ใหน้กัเรียนเล่นเกม  “What  is  it?”  คือ  การทายช่ือยานพาหนะ  ก่อนเล่นเกมครูสอนค ากริยา  2  ค  า  
คือ  “get  in  -  ข้ึนรถ”  และ  “get  off  -  ลงรถ”  ดว้ยบตัรภาพ  เสร็จแลว้จึงอธิบายวธีิการเล่น 

1. ครูเตรียมบตัรภาพยานพาหนะ  10  ชนิด  พร้อมค าบรรยายใตภ้าพดว้ยภาษาง่ายๆ   
2. นกัเรียนแบ่งออกเป็น  2  ทีม  เท่าๆ  กนั  คือทีม  A  และ  ทีม  B  แต่ละทีมจะส่ง

ตวัแทนออกมาคร้ังละ  1  คน  สลบักนั 
3. ตวัแทนทีม  A  ออกมาหนา้ชั้นเรียน  หยบิภาพ  1  ใบ  ภาพใดก็ไดท่ี้ครูคว  ่าไวบ้น

โตะ๊  แลว้อ่านดงัๆ  ใหทุ้กคนไดย้นิ  แต่ไม่ใหใ้ครเห็นภาพ  เช่น  ด.ช.  แดน  หยบิ
ภาพเคร่ืองบิน  และอ่านค าบรรยายใตภ้าพดงัๆ   

 

รูปแบบ 



 47 

Dan   “It  is  very  big.  Many  people  can  go  on  it.  It  has  two  wings.   
             It  can  fly  very  fast.  What  is  it?”  

4. แต่ละทีมตอ้งพยายามทายใหไ้ดว้า่ส่ิงท่ี  ด.ช. แดน  บรรยายคืออะไร  ทั้ง  2  ทีม  
สามารถตั้งค  าถามได ้ ไม่เกินทีมละ  3  ค  าถาม  ทีมใดเดาไดถู้กก่อน  เป็นผูช้นะ 
e.g. Team  A   : Is  it  a  bird? 
 Dan         : No. 
 Team  B    : Is  it  a  balloon? 
 Dan         : No. 

    Team  A    : Is  it  an  airplane? 
 Dan         : Yes.   แลว้แสดงภาพเคร่ืองบินท่ีตนถืออยูใ่หทุ้กคนเห็น 

5. ตวัแทนทีม  B  ออกมาหนา้ชั้นเรียน  เพื่อเลือกภาพแลว้อ่านค าบรรยายใตภ้าพ  
เพื่อใหทุ้กคนทาย 

6. เม่ือทุกคนเดาครบทั้ง  10  ภาพแลว้  จึงมาดูวา่ทีมใดแตม้สะสมมากกวา่  ทีมท่ีชนะ
จะสั่งอีกทีมใหท้ าอะไรก็ได ้ เช่น  ร าวง  กระโดดกบ  ยนืขาเดียวกางแขน   

กจิกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนดูภาพเล็กๆ  ทั้ง  8  ภาพ  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  8  ข้อ  1  Look  at  the  pictures  and  

complete.  ครูช้ีทีละภาพแลว้ใหน้กัเรียนตอบครูวา่  แต่ละภาพส่ือความหมายอะไร  โดยคิดหา
ค าศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษ  นกัเรียนอาจหาค าศพัทไ์ดจ้ากพจนานุกรม  หรือจากบทเรียนท่ีผา่นมา 
- นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อน  (pair  work)  เพื่อน าค าศพัทท่ี์ไดค้น้หาไปเติมลงในปริศนาอกัษรไขว ้ 

เม่ือทุกคนท างานเสร็จ  จึงช่วยกนัเฉลยค าตอบ  ครูเขียนเฉลยค าตอบบนกระดาน  ดงัน้ี 
 

1. train   5.   finish 
2. put  on   6.   history 
3. foot   7.   bus 
4. coat   8.   car 

 
2. นกัเรียนฟัง  CD/Track  16  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดย้นิ  เติมลงในช่องวา่ง  6  ขอ้  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  8  
ข้อ  2  Listen  and  complete.  แต่ก่อนฟัง  CD  ครูใหเ้วลานกัเรียน  1  นาที  เพื่อส ารวจประโยค 
ทั้ง  6  ในแบบฝึกหดั  ครูเปิด  CD  2-3  คร้ัง  ใหน้กัเรียนฟัง  เพื่อท าแบบฝึกหดั 
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This  is  the  survey  of  our  group.  David  comes  to  school  by  bus 
but  Mark  comes  on  foot  because  his  house  is  near  the  school. 
May  and  Anna  come  by  train.  Peter  comes  by  bicycle.  He  rides 
with  his  brother.  Ken  comes  by  car.  His  father  drives  him  to  school. 
I  come  by  bicycle  because  I  like  riding  the  bicycle. 

  
- ครูเปิด  CD  ชา้ๆ  แลว้หยดุทีละประโยคใหน้กัเรียนช่วยกนัแปล  โดยครูช่วยเป็นบางคร้ัง  

จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบทั้ง  6  ขอ้  และครูเขียนค าตอบบนกระดาน 
 

1.  bus 2.  foot 3.  train  
4.  bicycle  5.  car 6.  bicycle 

 
3. นกัเรียนฝึกแต่งประโยคในแบบฝึกหัด  หน้ำ  9  ข้อ  3   Look  and  write.  ดว้ยยานพาหนะท่ี
ก าหนดให ้ 5  ชนิด  กบัประธาน (subject)  5  คน  Ben,  Anna,  May,  Harry  และ  Betty  โดยใช้
ประโยค  Present  Simple  Tense  และใช ้ Adverb  of  Frequency  3  ตวั  ไดแ้ก่  always,  
sometimes  และ  never  โดย   always          เทียบเท่ากบัความถ่ี 100% 

sometimes    เทียบเท่ากบัความถ่ี 50-60% 
never         เทียบเท่ากบัความถ่ี 0% 

 ส าหรับขอ้มูลของ  Ben,  May  และ  Harry  ใหดู้จากตารางในหนงัสือเรียน  หนา้  9  นกัเรียนจะแต่ง 
ประโยคอยา่งไรก็ได ้ แต่ตอ้งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  และสามารถปรึกษากบัเพื่อนๆ  ได ้ แลว้ครู 
สุ่มเรียกนกัเรียน  4  คน  ใหอ่้านประโยคคนละ  1  ประโยค  และออกมาเขียนเฉลยบนกระดาน 

 
1. Ben  always  goes  to  school  on  foot.   
2. Anna  sometimes  goes  to  school  by  car. 
3. May  never  goes  to  school  on  foot. 
4. Harry  always  goes  to  school  by  bus. 
5. Betty  sometimes  goes  to  school  by  bicycle. 

 
 ครูรวบรวมแบบฝึกหดัไปตรวจ  เพราะนกัเรียนแต่ละคนอาจแต่งประโยคไม่เหมือนกนั 
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4. นกัเรียนตอบค าถามโดยใชข้อ้มูลจริงของตนเองในแบบฝึกหัด  หน้ำ  9  ข้อ  4  Answer  the  questions  
about  yourself.  โดยประโยคค าถามทั้ง  4  ขอ้  ข้ึนตน้ดว้ย  Question  Words  และประโยคค าตอบ  
Adverbs  of  Frequency  เม่ือนกัเรียนเขียนค าตอบในแบบฝึกหดัเสร็จแลว้  จึงหนัไปถามเพื่อนขา้งๆ  
เพื่อฝึกบทสนทนาถาม-ตอบ  และสลบับทบาทถาม-ตอบ  เพื่อฝึกพดูจนคล่อง 

 
 

      6.2  ช่ัวโมงที ่7-8 
 

กจิกรรมน ำสู่กำรเรียน 
1. ครูและนกัเรียนทกัทายกนั  จากนั้นใหน้กัเรียนน าการบา้น  และงานท่ีไดรั้บมอบหมายมาส่งครู 
2. ครูทดสอบความรู้เดิมของนกัเรียนดว้ยบตัรภาพ  และบตัรค า  โดยครูเขียนหมายเลขของบตัรภาพ 
แต่ละใบรวม  10 ใบ  แลว้ติดเรียงกนับนกระดาน  ติดบตัรค ากระจดักระจาย  ใหน้กัเรียนเขียน
ค าศพัทห์มวดหมู่ยานพาหนะใหถู้กตอ้งตามหมายเลข  โดยเขียนค าตอบลงในสมุดของตนเอง   
เสร็จแลว้ครูสุ่มนกัเรียน  10  คน  ใหอ้อกมาเขียนเฉลยบนกระดาน  ครูตรวจและแกไ้ข  แลว้ให้
นกัเรียนทุกคนตรวจงานของตนดว้ยความซ่ือสัตย ์ ผูใ้ดถูกเกินกวา่  7   ขอ้  ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3. ครูบอกวา่ในชัว่โมงน้ี  นกัเรียนจะไดเ้รียนเร่ืองพาหนะในการเดินทาง  การใชป้ระโยค  Present  
Simple  Tense  ในรูปค าถามท่ีมี  Question  Words  รวมทั้งการอ่านจบัใจความ  และการเขียน 

 
กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนยานพาหนะท่ีนกัเรียนใชใ้นการเดินทางต่างๆ  ดว้ยของเล่นพลาสติกเล็กๆ  เช่น  
เคร่ืองบินพลาสติก  เรือ  มอเตอร์ไซค ์ รถจกัรยาน  รถเก๋ง  รถไฟ  รถประจ าทาง  และรองเทา้เล็กๆ  
ครูวางส่ิงเหล่าน้ีบนโตะ๊  หยบิข้ึนมาทีละช้ิน  ใหน้กัเรียนทั้งชั้นพดูระบุค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง 

- ครูติดบตัรค าเหล่าน้ีบนกระดาน   
ครูบอกนกัเรียนวา่  “often”  แปลวา่  บ่อยๆ  ครูบอกวา่ค าเหล่าน้ีเป็นค าท่ีบอกความถ่ีของการ
กระท า 

- ครูใหน้กัเรียนเล่นเกม  Music  Chairs  โดยน าเกา้อ้ีมาเรียงกนัเป็นวงกลม  แต่ใหมี้จ านวนนอ้ย
กวา่นกัเรียน  2  ตวั  เช่น  ถา้นกัเรียนมี  20  คน ใหจ้ดัเกา้อ้ี  18  ตวั  ในกรณีท่ีจ านวนนกัเรียน 
มีมากเกินไป  ใหแ้บ่งนกัเรียนออกเป็น  2  วง  เท่าๆ  กนั  วธีิการเล่นมีดงัน้ี 
1. ครูเปิดเพลงท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน  นกัเรียนเดินรอบเกา้อ้ี  และเตน้ร าตามจงัหวะเพลง 
2. เม่ือเพลงหยดุให้นกัเรียนวิง่หาเกา้อ้ีตวัท่ีวา่ง  แลว้นัง่ลง 

always sometimes never *often 
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3. ผูท่ี้ไม่มีเกา้อ้ีนัง่ใหย้นืกลางวง  เพื่อตอบค าถามทีละคน  โดยผูถ้ามคือนกัเรียนท่ีไดน้ัง่บน
เกา้อ้ี  ตามรูปแบบ 

A   :   How  do  you  go  to  school? 
B   :   I     (Adverb  of  Frequency)      go  to      (vehicle)      . 

นกัเรียนสามารถดูรูปแบบประโยคค าถาม  และค าตอบในหนังสือเรียน  หน้ำ  10  ข้อ  4  
Ask  your  friends.  โดยครูย  ้าวา่  วธีิการเดินทางใช ้ by  +  ชนิดยานพาหนะ  แต่ถา้เดิน 
ทางเทา้  ใหใ้ชค้  าวา่  “on foot”   
ในท่ีน้ี  ด.ญ.  ลาล่า  และลูลู่  ไม่สามารถแยง่ท่ีนัง่กบัเพื่อนได ้ จึงตอ้งออกมายนืกลางวงใหผู้ ้
ท่ีไดน้ัง่เกา้อ้ีทั้งหลายเป็นผูถ้าม  หรือครูอาจใหน้กัเรียนใชข้อ้มูลจากหนังสือเรียน  หน้ำ  10  
ข้อ  5  Match  the  questions  with  the  answers.  ในการฝึกถามและตอบก็ได ้  

 Students : How  do  you  go  to  school? 
 Lala : I  sometimes  go  by  boat. 
 Lulu : I  often  go  by  motorcycle. 

4. ผูท่ี้ไดต้อบค าถามแลว้ให้ออกนอกวง  นกัเรียนท่ีเหลือเร่ิมตน้เล่นเกมใหม่  โดยดึงเกา้อ้ี
ออกไป  2  ตวั  จนเหลือผูช้นะ  2  คนสุดทา้ย 

2. นกัเรียนอ่านประโยคค าถามทั้ง  5  ขอ้  ในหนังสือเรียน  หน้ำ  10  ข้อ 5  Match  the  questions  
with  the  answers.  แลว้ช่วยกนัแปล  จากนั้นจบัคู่กบัค าตอบท่ีอยูท่างดา้นขวามือ  โดยการลากเส้น  
แลว้ช่วยกนัเฉลย  ครูเขียนเฉลยบนกระดาน  เพื่อให้นกัเรียนตรวจและแกไ้ขงานของตน  ดงัน้ี   

 
1.  c 2.  e 3.  d 4.  a 5.  b 

 
ครูสุ่มนกัเรียน  5  คน  ใหย้นืข้ึนอ่านคนละ  1  ขอ้  โดยอ่านทั้งค  าถามและค าตอบ 

3. ครูน าตุก๊ตาจิงโจต้วัเล็กๆ  มาแสดงใหน้กัเรียนดู  และถามนกัเรียนวา่คืออะไร  และอยูท่ี่ไหน 
 Teacher : What  is  it? 
 Students : A  kangaroo. 
 Teacher : Where  is  it? 
 Students : It’s  in  Australia. 
 Teacher : Well  done! 

 ครูบอกนกัเรียนวา่จิงโจเ้ป็นสัตวป์ระจ าชาติของประเทศ  Australia  ซ่ึงเป็นทั้งประเทศและทวปี   
อยูค่่อนไปทางใตข้องลูกโลก  (ถา้มีแผนท่ีในห้องเรียน  ครูช้ีใหดู้ดว้ย) 
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- ครูชูใบหนา้ของ  ด.ช. เจฟ  แลว้บอกนกัเรียนวา่  เจฟ  อาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย 
 Teacher : This  is  Jeff.  He  is  Australian. 
   He  lives  in  Australia. 
- ครูใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองราวของ  ด.ช. เจฟ  ในหนังสือเรียน  หน้ำ   11  ข้อ  6  Read  and  number.   

ซ่ึงเป็น  e-mail  แนะน าตนเองของ  ด.ช.  เจฟ  นกัเรียนอ่านเร่ืองราวของ  ด.ช.  เจฟ  ในใจ  ซ่ึงใน 
แต่ละยอ่หนา้จะมีหมายเลขก ากบั  1-5 

- เม่ือนกัเรียนอ่านเสร็จแลว้  จึงน าหมายเลขทั้ง  5  ใส่ลงในช่องวา่งทางดา้นซา้ยมือ  ซ่ึงจ าแนก
ออกเป็น  5  หวัขอ้  โดยไม่เรียงล าดบักนั  ไดแ้ก่ 

a.    My  free  time  :  pets / hobbies  -  เวลาวา่งของฉนั  :  สัตวเ์ล้ียง / งานอดิเรก 
b.    My  school  day  -  วนัในโรงเรียนของฉนั 
c.     Say  goodbye   -   กล่าวลา 
d.     Say  hello    -     กล่าวสวสัดี 
e.     About  me     -     เก่ียวกบัตวัฉนั 

 นกัเรียนช่วยกนัแปลหวัขอ้  a  ถึง  e  ก่อนท่ีจะเขียนหมายเลขก ากบั  เสร็จแลว้ใหช่้วยกนัเฉลยค าตอบ 
 

a     คือ  ยอ่หนา้ท่ี  4 
b     คือ  ยอ่หนา้ท่ี  3 
c     คือ  ยอ่หนา้ท่ี  5 
d     คือ  ยอ่หนา้ท่ี  1 
e     คือ  ยอ่หนา้ท่ี  2 

 
 ครูอ่าน  e-mail  ของ  ด.ช.  เจฟ  ทีละยอ่หนา้  แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัแปลความหมาย  และขอ 

อาสาสมคัรนกัเรียน  1  คน  ลุกข้ึนอ่านใหเ้พื่อนๆ  ฟัง 
4. ครูใหน้กัเรียนเขียน  e-mail  ถึง  ด.ช.  เจฟ  เพื่อแนะน าตนเอง  และครูบอกล าดบัขั้นตอนในการ
เขียน  e-mail  ดงัน้ี      

 1.  กล่าวสวสัดี 
 2.  แนะน าตนเอง  และบอกขอ้มูลเล็กนอ้ยเก่ียวกบัตนเอง 
   3.  กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียน 
   4.  กล่าวถึงการใชเ้วลาวา่ง  สัตวเ์ล้ียง  และงานอดิเรกของตนเอง 
 5.  กล่าวลา 
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 ครูเนน้ใหน้กัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และดูตวัอยา่งในขอ้  6  เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด  ครู 
รวบรวมช้ินงานของนกัเรียนและสุ่มหยบิข้ึนมา  2-3  ช้ิน  ใหเ้จา้ของผลงานออกมาอ่านหนา้ชั้นเรียน 

  
ตัวอย่างผลงานของนักเรียน 

 
  Hello, 

My  name  is  Ladda.  I  live  in  Bangkok.  I  am  10  years  old.  I  always  go  to  
Witthaya  International  School  by  bus.  But  if  it  rains,  I  go  to  taxi. 
My  school  starts  at  eight  in  the  morning.  I  have  English  every  day.  But  my  
favourite  subject  is  maths.  I  have  lunch  at  noon  in  the  canteen.  We  have             
playtime  at  half  past  three.  I  go  back  home  at  4  o’clock. 
I  have  a  little  rabbit  at  home.  Her  name  is  Bunny.  She  is  white  and  pink.                    
I  play  badminton  with  my  neighbours  every  evening.  Then  I  have  dinner.   
I  do  a  lot  of  homework  every  night. 
Write  to  you  soon. 
Bye.  See  you. 
Ladda 

 
 

กจิกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนดูตารางความถ่ีในการเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียน  6  คน  ดว้ยวธีิการต่างๆ  ใน
แบบฝึกหัด  หน้ำ  10  ข้อ  5  Look  and  answer.  ครูเนน้ใหน้กัเรียนใช ้ Present  Simple  Tense  
และใหน้กัเรียนท างานเป็นคู่ๆ  (pair  work)  เพื่อปรึกษากนั  แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบ  ครูสุ่ม
นกัเรียน  5  คน  ใหอ้อกมาเขียนค าตอบบนกระดาน  ครูตรวจทานและแกไ้ข 

 
1. Maria  sometimes  goes  to  school  on  foot. 
2. No,  he  doesn’t. 
3. Anna  and  Lisa  always  go  to  school  by  bus. 
4. Jack  always  goes  to  school  by  bicycle. 
5. No,  he  doesn’t.  He  goes  to  school  by  car. 
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2. นกัเรียนทบทวนการใชป้ระโยคค าถาม  Present  Simple  Tense  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  10  ข้อ  6  
Complete  the  sentences  with  “do”  or  “does”  and  then  match  with  the  answers.  โดย
นกัเรียนตอ้งจบัคู่ค  าตอบใหส้ัมพนัธ์กบัค าถาม  แต่ก่อนอ่ืนนกัเรียนตอ้งเติม  “Do”  หรือ  “Does”  ท่ี
ประโยคค าถาม  นกัเรียนสามารถดูการสร้างประโยคค าถามไดใ้นบทเรียนท่ีผา่นมา  ครูสุ่มนกัเรียน  
5  คน  ใหย้นืข้ึนอ่านประโยคค าถามและค าตอบ 

 
2.  Does  -  a 3.  do  -  e 4.  Do  -  b 
5.  does  -  f 6.  Does  -  c 

 
 นกัเรียนแกไ้ขงานของตนเอง  แลว้อ่านประโยคค าถามและค าตอบพร้อมๆ  กนัทั้ง  6  ขอ้   

3. นกัเรียนอ่านขอ้เขียน  “My  School  Day”  ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  11  ข้อ  7  Read  and  write  the  
words.  ซ่ึงในขอ้เขียนดงักล่าวมีรูปภาพ  10  ภาพ  แทนค าศพัท ์ ใหน้กัเรียนจบักลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  
(Group  work)  เพื่อหาค าศพัทต์ามรูปภาพเหล่านั้น  ครูให้เวลานกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่มละ  1  ขอ้  
10  นาที  จากนั้นจึงเรียกแต่ละกลุ่มใหเ้ฉลยและออกมาเขียนค าศพัทบ์นกระดาน  

 
1.  bicycle 5.  history 9.  half  past  three 
2.  half  past  eight 6.  music   10.   basketball 
3.  assembly 7.  I.T. 
4.  geography 8.  playtime 

 
นกัเรียนอ่านประโยคพร้อมๆ  กนั  แลว้หยดุทีละยอ่หนา้  เพื่อช่วยกนัแปล 

4. ครูแจกกระดาษขนาด  A4  ใหน้กัเรียนคนละ  1  แผน่  เพื่อเขียนเก่ียวกบักิจกรรมของตนท่ีโรงเรียน  
โดยใชข้อ้มูลตามความเป็นจริง  และใหใ้ชป้ระโยค  Present  Simple  Tense  นกัเรียนสามารถดู
ตวัอยา่งรูปแบบการเขียนไดจ้ากแบบฝึกหดัท่ีผา่นมา  ครูใหน้กัเรียนใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ในการเขียน 
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                    ตัวอย่าง 

My  name  is  Warith  Thongmadun.  I  am  11  years  old.  I  study   
at  grade  5  at  Witthaya  International  School  in  Suratthani.  My  
house  is  near  the  school.  So  I  go  to  school  on  foot  every  day. 
My  school  starts  at  9.  We  wear  uniforms  to  school.  The  uniform  
is  white  and  red.  We  have  3  subjects  in  the  morning.  And  2  
subjects  in  the  afternoon.  We  study  English  every  day.  My  
favourite  subjects  are  music  and  computer.  We  have  lunch  in  the  
canteen  at  noon. 
We  have  assembly  at  3  o’clock  every  afternoon.  We  prepare  for  
Sports  Day.  Then  I  play  football  with  my  friends.  We  have  fun.  
I  go  home  at  half  past  four. 

   
 
 
 

      6.3  ช่ัวโมงที ่9-10 
 

กจิกรรมน ำสู่กำรเรียน 
ครูทกัทายนกัเรียน  และใหน้กัเรียนน างานท่ีไดรั้บมอบหมายมาส่งครู  ครูคืนแบบฝึกหดัแก่นกัเรียน 

 
กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 

1. ใหน้กัเรียนฟัง  CD/Track  10  แต่ก่อนท่ีครูจะเปิด  CD  ครูใหน้กัเรียนส ารวจ  คือ  อ่านบทสนทนา
คร่าวๆ  ระหวา่ง  Ben  และ  Anna  ในหนังสือเรียน  หน้ำ  12  ข้อ  1  Read  and  complete.  Then  
listen  and  check.  และลองเดาวา่ควรจะเติมอะไรลงในช่องวา่งในบทสนทนาดงักล่าว  ครูเปิด  CD  
ใหน้กัเรียนฟัง  2-3  คร้ัง 
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Ben : Hi,  Anna.  How  are  you? 
Anna : I’m  fine.  Thank  you. 
Ben : How  do  you  come  to  school  today? 
Anna : I  come  on  foot.  And  you? 
Ben : I  come  by  bus.  Er…  Is  there  assembly  today? 
Anna : Yes,  there  is. 
Ben : Thank  you. 
Anna : You’re  welcome. 
   

 นกัเรียนฟัง  CD  แลว้เติมค าลงในช่องวา่ง  จากนั้นครูเฉลยโดยเปิด  CD  บทสนทนาของแต่ละคน   
แลว้หยดุใหน้กัเรียนช่วยกนัแปลความหมายจนจบบทสนทนา  ครูเขียนประโยคท่ีหายไปบน 
กระดาน  ใหน้กัเรียนคดัลอกลงในสมุด  เสร็จแลว้แบ่งนกัเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกเป็น  Ben   
อีกกลุ่มเป็น  Anna  ใหอ่้านบทสนทนาสลบักนั  จากนั้นทั้ง  2  กลุ่ม  เปล่ียนบทบาทกนั  และเร่ิมตน้ 
อ่านบทสนทนาอีกคร้ัง  พร้อมๆ  กนั 

2. นกัเรียนเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองลงในหนังสือเรียน  หน้ำ  12  ข้อ  2  Complete  the  text  about  
yourself.  Then  tell  your  friends.  ซ่ึงขอ้มูลของแต่ละคนจะไม่เหมือนกนั  ดงันั้นครูจึงย  ้าให้
นกัเรียนท างานดว้ยตนเอง  ไม่ควรไปลอกงานผูอ่ื้น   
- ครูใหน้กัเรียน  2-3  คน  ยนืข้ึนอ่านขอ้ความท่ีตนเติมจนสมบูรณ์ 

 
Hi!  My  name  is  Preeda.  I’m  11  years  old.  I’m  a  student  at  Smile   
School.  My  school  starts  at  9  and  finishes  at  4.30.  I  go  to  school   
by  boat.  My  favourite  subject  is  maths.  I  like  it  because  it’s  fun.   
I  don’t  like  history  because  it  is  difficult. 
 

3. ครูดูภาพใบหนา้ของ  ด.ช.  Nicholas  และรถจกัรยานพลาสติกของเล่นเด็กคนัเล็กๆ  ครูบอกนกัเรียน
วา่  ขอ้ความท่ีจะไดอ่้านต่อไปน้ี  อยูใ่นหนังสือเรียน  หน้ำ  13  ข้อ  3  Read  and  wrire  T  (true)  

or  F  (false).  Then  correct  the  false  statements.  เป็นเร่ืองเก่ียวกบั  ด.ช.  Nicholas  (ครูติดภาพ  
Nicholas  บนกระดาน)  ซ่ึงอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโ์ปร์  Nicholas  เดินทางไปโรงเรียนดว้ย
รถจกัรยาน  (ชูจกัรยาน)  ครูขอใหน้กัเรียนตั้งใจอ่านขอ้ความแลว้อ่านประโยคขา้งล่าง  5  ประโยค  
ถา้ประโยคใดถูกตอ้ง  ตรงตามเน้ือเร่ืองใหเ้ขียน  T  (ถูก)  แต่ถา้ประโยคใดผิดใหเ้ขียน  F  (ผดิ)  และ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ย  นกัเรียนสามารถปรึกษากบัเพื่อนๆ  ได ้ ครูใหเ้วลาในการอ่าน  10  นาที  
นกัเรียนอ่านในใจไม่ออกเสียง 
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- เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด  นกัเรียนจึงช่วยกนัเฉลยค าตอบ  ดงัน้ี 
 

1.  Nicholas  lives  in  Australia.   F 
      แกไ้ขเป็น  Nicholas  lives  in  Singapore. 
2.  He  goes  to  school  by  bus.   F 
      แกไ้ขเป็น  He  goes  to  school  by  bike. 
3.  His  school  starts  at  half  past  nine.  F 
  แกไ้ขเป็น  His  school  starts  at  half  past  eight. 
4.  He  studies  Chinese.    T 
  - 
5.  He  likes  P.E.     F 
     แกไ้ขเป็น  He  likes  I.T.  
 

-  ครูสุ่มนกัเรียน  4  คน  ใหย้ืนข้ึนอ่านขอ้ความเก่ียวกบั  Nicholas  คนละประมาณ  3  บรรทดั 

4. นกัเรียนดูภาพเล็กๆ  7  ภาพ  ซ่ึงเป็นภาพเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนัของ  Sam   ซ่ึงอยูใ่นหนังสือเรียน  
หน้ำ  14  ข้อ  4  Look  at  the  pictures  and  listen  to  Sam’s  story.  ครูช้ีทีละภาพแลว้ใหน้กัเรียน
ตีความวา่แต่ละภาพ  Sam  ท าอะไร  เพื่อเตรียมพร้อมในการฟัง  CD  สุดทา้ยครูสรุปใหน้กัเรียนฟัง
วา่  Sam  อาศยัอยูใ่น  New  York   ประเทศอเมริกา  New  York  เป็นเมืองท่ีใหญ่มากและมีหลายส่ิง
ท่ีน่าสนใจ  คนจึงเรียกเมืองน้ีวา่  “The  Big  Apple”  ในอเมริกานกัเรียนไม่มีเคร่ืองแบบนกัเรียน  ครู
ช้ีแผนท่ี  USA  ประกอบการสอนดว้ย 
- ครูเปิด  CD/Track  11  ใหน้กัเรียนฟัง  2-3  คร้ัง   

  
 

This  is  Sam.  He’s  ten  years  old.  He  lives  in  New  York,  a  big  city  in   
the  USA.  He’s  got  two  brothers.  Sam  always  has  breakfast  at  7  o’clock.   
He  always  goes  to  school  by  bus.  He  starts  school  at  9  o’clock  and   
finishes  at  half  past  three.  He  hasn’t  got  a  school  uniform.  His  favourite  
subject  is  geography.  He  loves  playing  football. 
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- นกัเรียนช่วยกนับอกเน้ือหาใจความใน  CD  ท่ีไดย้นิ  ครูช่วยเรียงล าดบัเน้ือเร่ืองใหต้รงตาม  CD  
ซ่ึงความจริงภาพประกอบท่ีใหเ้รียงล าดบัเหตุการณ์ตาม  CD  อยูแ่ลว้  จากนั้นครูใหน้กัเรียนเขียน
เร่ืองราวเก่ียวกบั  Sam  โดยเรียงตามล าดบัรูปภาพทั้ง  7  ภาพ และใช ้ Present  Simple  Tense  
ครูอนุญาตใหน้กัเรียนท าเป็นการบา้น  และส่งในชัว่โมงต่อไป 

5. ครูใหเ้ล่นเกม  Jigsaw  Sentences   โดยครูเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นเกม  ไดแ้ก่  กระดาษสีขาว  ฟ้า 
ชมพเูขม้  เขียว  เหลือง  และสีน ้าตาลอ่อน  จากนั้นจึงเขียนประโยคทั้ง  6  ลงในกระดาษสีประโยคละ   
1  สี  ดงัน้ี 

- I  am / eleven / years / old. 
- They / come / on / foot. 
- We / go / home / at / four. 
- What / is / your / favourite / subject? 
- He / has / maths / and  art / on  Friday. 
- Lisa / sometimes / goes to / school / by  bus. 

เม่ือเขียนประโยคเสร็จแลว้ครูใชก้รรไกรตดัแบ่งแต่ละประโยคออกเป็นส่วนๆ  ตามท่ีแบ่งไวใ้ห้
ขา้งตน้  แลว้รวบรวมใส่ถุงคละกนัไปทุกสี  ท าประมาณ  6-7  ชุด  ใหเ้พียงพอกบัจ านวนกลุ่มของ
นกัเรียน  วธีิการเล่นเกมมีดงัต่อไปน้ี 

1. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน  โดยใหน้กัเรียนท่ีเรียนเก่งและเรียนอ่อน   
 อยูค่ละกนั  (Mixed  ability  group)   
2. ครูแจกถุงใส่ช้ินส่วนประโยคทั้ง  6  ใหทุ้กกลุ่ม 
3. แต่ละกลุ่มเรียงประโยคใหถู้กตอ้งตามสี  โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วม  ครูแนะนกัเรียน   
 ในการเรียงประโยคใหถู้กตอ้ง  ดงัน้ี 

- ประโยคภาษาองักฤษมกัข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัใหญ่  และจบประโยคดว้ยจุด  (full  stop)   
 แต่ถา้ประโยคค าถามจะลงทา้ยดว้ย  “?”  (Question  mark) 
- ระดบัสีของกระดาษบอกความยากง่ายของประโยค  เช่น  ประโยคบนกระดานสีขาว 
 จะง่ายท่ีสุด  แต่ประโยคบนกระดาษสีชมพเูขม้จะยาวท่ีสุด  และซบัซอ้น  เม่ือเรียง 
 ตามล าดบัความง่าย-ยากของประโยคกบักระดาษสีต่างๆ  ดงัน้ี  สีขาว  สีเหลือง   
 สีน ้าตาลอ่อน สีเขียว  สีฟ้า  สีชมพเูขม้ 

4. กลุ่มใดเรียงประโยคไดเ้สร็จก่อนและถูกตอ้งใหย้กมือข้ึน  เพื่อครูจะไดเ้ดินมาดูวา่
ถูกตอ้งจริงหรือไม่  ถา้นกัเรียนท าไดถู้กตอ้งหมดทุกขอ้  ครูอนุญาตใหก้ลุ่มนั้นออกไป
พกัผอ่นนอกหอ้งเรียน 
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5. เม่ือทุกกลุ่มเรียงประโยคไดห้มดทุกสีแลว้  ครูเรียกทุกคนกลบัเขา้หอ้งเรียนและสุ่ม
ตวัอยา่ง  6  กลุ่ม  ใหต้วัแทนกลุ่มยนืข้ึนอ่านประโยคท่ีเรียงถูกตอ้ง  แลว้ใหส้มาชิกใน
กลุ่มยนืเรียงกนัหนา้ชั้นเรียน  และถือบตัรค าท่ีเรียงเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ใหทุ้กคนใน
ชั้นเรียนดู    

 
กจิกรรมรวบยอด 

1. นกัเรียนอ่านบทสนทนาในแบบฝึกหัด  หน้ำ  12  ข้อ  1  Read  and  complete.  แลว้น าค าตอบท่ี
ก าหนดใหเ้ติมลงในบทสนทนาใหส้มบูรณ์  ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ท  างานกบัเพื่อนท่ีนัง่อยูใ่กล้ๆ   (pair  
work)  จากนั้นนกัเรียนทุกคนช่วยกนัเฉลย  ครูเขียนค าตอบบนกระดาน 

 
           b                    c                    d                    a 

 
- เสร็จแลว้ครูสุ่มนกัเรียน  4  คู่  ใหย้นืข้ึนอ่านบทสนทนาทีละคู ่

2. นกัเรียนดูภาพในแบบฝึกหัด  หน้ำ   12  ข้อ  2  Read  and  complete.  Use  the  words  in  the  box.   
ครูถามวา่  ภาพท่ีเห็นคืออะไร  นกัเรียนตอบวา่  โรงเรียนช่ือ  Springfield  Primary  School  แลว้ให้
นกัเรียนอ่านขอ้ความเก่ียวกบัโรงเรียนดงักล่าว  และน าค าในตารางไปเติมลงในช่องวา่ง  6  ช่อง  ให้
ไดใ้จความสมบูรณ์  นกัเรียนสามารถคน้หาค าศพัทท่ี์ไม่ทราบในพจนานุกรม  เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด  
นกัเรียนจึงช่วยกนัเฉลย  ครูเขียนค าตอบให้นกัเรียนดูบนกระดาน 

 
1. large   4.   science 
2. students   5.   gym 
3. are   6.   computer 

 
เสร็จแลว้ให้นกัเรียนอ่านออกเสียงดงัๆ  พร้อมกนั  และช่วยกนัแปลความหมาย 

3. นกัเรียนจบักลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  เพื่อตอบค าถาม  5  ขอ้  เก่ียวกบัโรงเรียนของนกัเรียน  ค าถามน้ีอยู่
ในแบบฝึกหัด  หน้ำ  13  ข้อ  3  Answer  the  questions  about  your  school.  โดยนกัเรียนในแต่ละ
กลุ่มช่วยกนัแปลความหมายของค าถาม  และหาค าตอบตามความเป็นจริง  เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด  ครู
ใหแ้ต่ละกลุ่มตอบค าถาม  กลุ่มละ  1  ขอ้  ครูเขียนค าตอบบนกระดาน 
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1. My  school  is     (name)      .  
2. My  school  is     (large / small)      . 
3. There  are     (number)     students  at  my  school. 
4. There  are    (number)      students  in  my  class. 
5. Yes,  it  does.  หรือ  No,  it  doesn’t.  

 
4. นกัเรียนเขียนขอ้ความเก่ียวกบัโรงเรียนของตนในแง่บวกลงใน ipad  โดยใหน้กัเรียนสมมุติวา่  ก าลงั
โฆษณาชวนเช่ือใหเ้พื่อนจากต่างเมือง  มาเรียนต่อท่ีโรงเรียนของนกัเรียน  นกัเรียนดูตวัอยา่งจาก
ขอ้ความของโรงเรียน  Springfield  Primary  School  แลว้เขียนลงในแบบฝึกหดั  หนา้  13  ขอ้  3  
ดา้นล่างนกัเรียนท างานกบักลุ่มเดิมขา้งตน้  คือ  กลุ่มละ  4  คน  เพื่อช่วยกนัแต่งประโยค  โดยเนน้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และใช ้ Present  Simple  Tense  ใหถู้กตอ้ง  ครูสุ่มตวัอยา่ง  2-3  กลุ่ม  ให้
ตวัแทนกลุ่มน าเสนอและอ่านใหเ้พื่อนในชั้นฟัง 

 
               (ตัวอย่าง) 
   Welcome  to  Arunee  Trilingual  School 

Welcome  to  Smile  School.  Our  school  is  large  and  modern.  There  
are  about  2,000  students  and  there  are  about  thirty-five  students  in  
every  class.  We  are  friendly.  Our  school  has  a  sound  lab,  gym,  
music  room,  computer  room,  library,  50  metres  swimming  pool  and  
a  big  canteen.  There  is  also  a  large  football  field.  We  speak  Thai,  
English  and  Chinese  at  school.  Our  teachers  are  very  nice  and 
gentle.  They  are  kind.  We  feel  good  and  relax  at  our  school. 
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              Background  Information 

ประเภทของโรงเรียนมีดงัน้ี 
1. Kindergarten  -  ระดบัอนุบาล  (อนุบาล  1-3) 
2. Primary  School  -  โรงเรียนระดบัประถมศึกษา  (ป.1 - ป.6) 
3. Secondary  School  -  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (ม.1 - ม.6) 

ซ่ึงแบ่งยอ่ยเป็น 
3.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ม.1 - ม.3 
3.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 - ม.6 

(อาจเรียกระดบัน้ีวา่  High  School) 
4. University  -  มหาวทิยาลยัเรียน  4  ปี  จึงไดป้ริญญาตรี 

 
 
      6.4  ช่ัวโมงที ่11-13 

 

กจิกรรมน ำสู่กำรเรียน 
1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียนทุกคน  จากนั้นครูทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 
2. ครูบอกนกัเรียนวา่ในชัว่โมงต่อไปน้ี  นกัเรียนจะไดรั้บมอบหมายใหส้ ารวจเพื่อจดัท ากราฟ 

 
กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 

1. ใหน้กัเรียนท า  Project  time  หัวข้อ  Class  Survey  ในหนังสือเรียน  หน้ำ  15  สอบถามเพื่อน 
ในชั้นเรียนถึงวธีิการเดินทางมาโรงเรียน  โดยจ าแนกวธีิการเดินทางท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด  5  ชนิด   
ไดแ้ก่  จกัรยาน  รถโดยสารประจ าทาง  รถไฟ  ทางเทา้  และรถยนต ์ นกัเรียนอาจท าตาราง  ดงัน้ี 

  
Names by bicycle by bus by train on foot by car 

1.  ……………………….. 
2.  ……………………….. 
3.  ……………………….. 
4.  ……………………….. 
5. ……………………….. 
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2. ครูใหน้กัเรียนสอบถามเพื่อนๆ  ในชั้นเรียน  ดว้ยประโยคค าถาม  ดงัน้ี 
 A : Do  you  come  to  school  by  bus? 
 B : Yes,  I  do.  หรือ  No,  I  don’t. 

-    นกัเรียนสามารถดูตวัอยา่งบทสนทนาในหนังสือเรียน  หน้ำ  15  ข้อ  2  Ask  your  friends.   
-     เม่ือไดข้อ้มูลวธีิการเดินทางของเพื่อนแต่ละคนแลว้  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย    ลงในตาราง 

3. นกัเรียนน าขอ้มูลตามท่ีไดร้วบรวมขา้งตน้มาจดัท ากราฟแท่งบนกระดาษ  A4  ท่ีครูแจกให ้ โดยดู
ตวัอยา่งในหนังสือเรียน  หน้ำ  15  ข้อ  3  Make  a  graph.  ใหน้กัเรียนระบายสีกราฟทั้ง  5  ดว้ยสี
ต่างๆ  (ดูตัวอย่างกราฟ  จากหนังสือเรียน  หน้า  15) 

4. ครูแจกกระดาษ  recycle  ใหน้กัเรียนเขียนบรรยายกราฟท่ีนกัเรียนจดัท า  โดยใช ้ Present  Simple  
Tense   แลว้ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความบรรยายกราฟของตนตามความเป็นตริง  ผูใ้ดไม่เขา้ใจสามารถ
สอบถามครูได ้ ครูท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าแก่นกัเรียน  เช่น  หา้มใชต้วัเลขข้ึนตน้ประโยค  ใหเ้ปล่ียน 
เป็นตวัอกัษร 
-  เม่ือนกัเรียนทุกคนส่งงานแลว้  ครูคดัเลือกนกัเรียนท่ีเขียนไดดี้  ใหย้นือ่านขอ้ความของตนดว้ย 
 
 
  The  population  in  the  class  are  33.  From  the  graph,  7  students  always   

come  to  school  by  bicycle.  Ten  students  come  by  bus  while  8  students   
often  come  on  foot.  There  are  5  students  who  come  by  car.  And  3  students   
come  by  train. 

 
 

5. นกัเรียนฝึกร้องเพลง  “A  day  in  school”  โดยก่อนอ่ืนนกัเรียนส ารวจรูปภาพต่างๆ  ท่ีใชป้ระกอบ
เพลง  ครูถามนกัเรียนวา่เห็นวชิา  หรือภาพอะไรในหนงัสือเรียน  หนา้  16   

Teacher : What  do  you   see  on  page  sixteen? 
   (ครูช้ีภาพต่างๆ  ทวนเขม็นาฬิกา  เพี่อใหน้กัเรียนตอบทั้ง  7  ภาพ) 
Students : A  clock,  computer,  art,  P.E.,  canteen,  science  lab,  

classroom. 
Teacher : Excellent! 

 แลว้ใหน้กัเรียนดูเน้ือเพลงในหนังสือเรียน  หน้ำ  16  ข้อ  1  Sing  along.  อ่านทีละประโยคดงัๆ   
แลว้ช่วยกนัแปลความหมาย  จากนั้นครูเปิด  CD/Track  12  ใหน้กัเรียนฟังเพลง  2-3  คร้ัง  ให ้
นกัเรียนฝึกร้องเพลงตามจนคล่อง 
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A  day  in  school 

 
At  7.00  I  get  up  and  eat. 
At  8.00  I  go  to  school. 

At  10.00  I  spell,  write  and  repeat 
Because  I’ve  got  English. 

School,  school,  school,  school,  school   
Five  days  a  week  we  go  to  school.  (chorus) 

At  11.00,  it’s  I.T.  class 
Clicking,  copying  and  pasting. 

By  12.00,  I  feel  so  smart! 
I  eat  and  play  in  the  school  yard. 

(chorus) 

At  1.00  I’ve  got  art 
Drawing,  sketching  and  painting. 

At  2.00  it’s  P.E.  ckass. 
Playing  baseball  is  so  much  fun! 

(chorus) 

At  3.00  I  say  goodbye. 
On  foot  I  go  home  with  friends. 

I  go  to  bed  at  nine. 
Wake  up  next  day  and  start  agin. 

(chorus) 

 
6. ครูถามนกัเรียนวา่  ในเน้ือเพลงน้ี  นกัเรียนไดย้นิช่ือวชิาอะไรบา้ง  มีทั้งหมดก่ีวชิา   

 Teacher : How  many  subjects  can  you  hear? 
   Students   : Four;  English,  computer,  art,  P.E. 
 Teacher : Very  Good! 

7. นกัเรียนเล่นเกมค าศพัท ์ Vocalaulalry  game  ในหนังสือเรียน  หน้ำ  17  ข้อ  2  ซ่ึงมีอุปกรณ์ในการ
เล่น  คือ  กระดุม  หรือฝาจีบ  และเหรียญเงิน  วธีิการเล่นมีดงัต่อไปน้ี 
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1. มีผูเ้ล่นอยา่งนอ้ย  2  คน  และอยา่งมากไม่เกิน  4  คน  ให้ใชก้ระดุมคนละสี  หรือฝาจีบ
น ้าอดัลมคนละชนิด  (ต่างสีกนั)  โดยวางไวบ้นช่องท่ี  1 

2. ผูเ้ล่นสลบักนัโยนเหรียญ  ถา้เหรียญออกหวัใหเ้ดินแตม้ไป  1  ช่อง  แต่ถา้เหรียญออก
กอ้ยใหเ้ดินไป  2  ช่อง 

3. ถา้ตวัเดินของผูเ้ล่นไปหยดุอยูช่่องใดใหผู้เ้ล่นตอบค าถามในช่องนั้น  ถา้ตอบไม่ไดใ้ห้
เดินถอยหลงั  1  ช่อง  โดยค าตอบ  ตอบได ้ ดงัน้ี 

 ช่องท่ี   1 He  goes  to  school  by  bicycle. 
 ช่องท่ี   2 It’s  a  uniform. 
 ช่องท่ี   3 It’s  a  train. 
 ช่องท่ี   4 They  have  assembly. 
 ช่องท่ี   5 They  go  to  school  by  bus. 
 ช่องท่ี   6 It  is  geography. 
 ช่องท่ี   7 They  are  playing  football. 
 ช่องท่ี   8 I  go  to  school  by  car. 
 ช่องท่ี   9 It’s  a  computer. 
 ช่องท่ี  10 She  goes  to  school  on  foot. 
 ช่องท่ี  11 They  are  watching  TV. 
 ช่องท่ี  12 They  are  in  canteen. 
4. ผูท่ี้เดินไปถึงเส้นชยั  คือ  ช่องหมายเลข  12  เป็นคนแรก  เป็นผูช้นะ 

 
กจิกรรมรวบยอด 

1. นกัเรียนทบทวนร้องเพลง  A  day  in  school  พร้อมกนัทั้งหอ้งเรียน  จากนั้นแบ่งนกัเรียนออกเป็น  
4  กลุ่ม  เพื่อแข่งขนัร้องเพลง  (Singing  Contest)  กลุ่มใดร้องเพลงไดพ้ร้อมเพรียงกนั  และเสียงดงั
ฟังชดั  คือกลุ่มท่ีชนะ 

2. ครูใหเ้ล่น  เกมใบค้  ายานพาหนะ  โดยใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  เพื่อเล่นเกมใบค้  า
ยานพาหนะ  วธีิการเล่นมีดงัน้ี 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  ส่งตวัแทนออกมาหนา้ชั้นเรียน  1  คน 
2. ครูเตรียมบตัรภาพ  8  ใบ  คว  ่าบนโตะ๊ครู  บตัรภาพเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  เคร่ืองบิน รถประจ าทาง  

จกัรยาน  มอเตอร์ไซค ์ รถเก๋ง  เรือ  รถไฟ  และรองเทา้  1  คู่  ตวัแทนนกัเรียนทั้ง  2  คน  หยบิ
บตัรภาพท่ีคว  ่า  คนละ  1  แผน่ 
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3. ตวัแทนท าท่าใบค้  าใหก้ลุ่มของตนตีความใหไ้ดว้า่เป็นพาหนะอะไร  โดยนกัเรียนในกลุ่มตอ้ง
พดูภาษาองักฤษ  ครูใหเ้วลาภาพละ  1  นาที  ในการใบค้  า  เช่น 

plane   =   ท าท่ากางแขน  วิง่ตวัเอียงๆ  ไปมา  หนา้ชั้นเรียน 
bus  =   ท าท่ายนืโหนรถเมล ์ เซเล็กนอ้ย  เม่ือรถหยดุ 
bicycle  =  จบัแฮนด ์ เดินชา้ๆ  รอบๆ  หอ้ง 
motorcycle  =  จบัแฮนดบิ์ดๆ  ท าท่าสตาร์มอเตอร์ไซค ์
car  =  ท าท่าจบัพวงมาลยัรถ  มือซา้ยเปล่ียนเกียร์ 
train  =  เกาะไหล่ต่อแถวกนัยาวๆ  (แบบเด็กอนุบาล)  ปากร้อง  “ฉึกฉกั ๆ ๆ” 
boat  =  ท าท่าพายเรือ 
shoes  =  ท าท่าเดิน  แลว้ช้ีท่ีเทา้ 

4. ถา้ภายใน  1  นาที  กลุ่มใดไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นพาหนะอะไร  ใหอี้กกลุ่มเป็นผูเ้ดาต่อไป 
5. กลุ่มท่ีเดาไดถู้กตอ้ง  จะได ้ 1  คะแนน  เม่ือตวัแทนใบค้  าครบทุกภาพแลว้  กลุ่มท่ีไดค้ะแนน 

มากท่ีสุด  เป็นกลุ่มชนะ 
     6. ใหน้กัเรียนใช ้ipad เตรียมน าเสนองานหวัขอ้ At  school.What  can you  see?  I   can  see ... 
         หาค าศพัทป์ระกอบรูปภาพ 
     7.  ทดสอบ post-test 
 

7. การวดัและประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
       - ประเมินการท าแบบทดสอบ  
 7.2  การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
    - ประเมินการท าแบบฝึกหดั  
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
 7.3 การประเมินหลงัการเรียน 
    - ประเมินการท าแบบทดสอบ  
    - ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
     - ประเมินงานเขียน  E-mail  ถึงเพื่อน 
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8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

    1.  หนงัสือเรียน Smile ป. 5 
    2.  แบบฝึกหดั Smile ป. 5 
    3.  Audio CD Smile ป. 5 
    4.  บตัรภาพ  
       5.  ipad 
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English  Pre-Test 

 Choose  the  correct  answer. 

1. A   :   Hi!  How  are  you?  B   :   ……………………….. 
 a.   I’m  fine.  b.   I’m 10 yrars old.     c.   I’m at school.     d.   Yes, I am. 
2.   Jim    :  …………….  do  you  have  on  Friday  morning? 
      Tom  :  Maths  and  English. 
      a.   Where  b.  Who c.   Why d.   What 
3.   Joy   :  ……………….  are  you? Sue  :   I’m  your  friend. 
      a.   Where  b.   Who c.   Why d.   When 
4.   Sri  :  ……………….  is  Tommy? Sak :   He’s  in  the  library. 
      a.   Where  b.   Who c.   Why d.   What 
5.   Kate  :  Why  does  she  cry?  Dave  :  ……………………….. 
      a.   No,  she  doesn’t.   b.   Because  she  is  sad.      
      c.   She’s  in  the  canteen.      d.   At  8  o’clock. 
6.   Som  :  Why  does  she  cry?  Sak  :   …………………………... 
      a.   By  plane.  b.   Today.     c.   Nine  o’clock.     d.   At  the  airport. 
7.   Pong  :   What  is  your  favourite  subject?  
      Pen     :   …………………………... 
      a.   Cat b.  English c.   Susan d.   Red 
8.   Brain  :   ………………………… 
      Hugo  :   Eggs,  ham,  bread  and  milk. 
      a.   What’s  your  favourite  subject? b.   How  do  you  go  to  school?     
      c.   Who’s  teacher  your  English?     d.   What’s  your  breakfast? 
9.   Dej  :  ……………………  Dew  :  It’s  a  dog. 
      a.     Who’s  that?    b.    How  are  you?      
      c.     What’s  that?           d.     What’s  your  name? 

 10.   Nick  :    When  do  you  get  up? Nack  :   ……………………………. 
      a.   At  home.    b.   At  seven.     
      c.   Mrs.  Johnson.           d.   By  boat. 



 67 

English  Pre-Test 

 Rearrange  these  words  to  correct  senences. 

1. to   school    /   do  you   /   come   /   How  ?  (How  do  you  come  to  school?) 

……………………………………………………. 

2. English   /   subject   /   is   /   My   /   favourite . (My  favourite  subject  is  English.) 

…………………………………………………… 

3. by  bus   /   always   /   goes  to   /   He   /   school . (He  always  goes  to  school  by  bus.) 

…………………………………………………… 

4. half  past  eight   /   The  school   /   at   /   starts . (The  school  starts  at  half  past  eight.) 

…………………………………………………… 

5. fun   /   it  is   /   because   /   I  like   /   P.E.  .  (I  like  P.E. because  it  is  fun.) 

…………………………………………………… 

6. every  day   /   assemble   /   is   /   There .  (There  is  assemble  every  day.) 

…………………………………………………… 

7. uniforms   /   at  school   /   wear   /   We .  (We  wear  uniforms  at  school.) 

…………………………………………………… 

8. football   /   play   /   sometimes   /   They .     (They  sometimes  play  football.) 

…………………………………………………… 
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English  Post-Test 

 Choose  the  correct  answer. 

2. A   :   Hi!  How  are  you?  B   :   ……………………….. 
 a.   I’m  fine.  b.   I’m 10 yrars old.     c.   I’m at school.     d.   Yes, I am. 
2.   Jim    :  …………….  do  you  have  on  Friday  morning? 
      Tom  :  Maths  and  English. 
      a.   Where  b.  Who c.   Why d.   What 
3.   Joy   :  ……………….  are  you? Sue  :   I’m  your  friend. 
      a.   Where  b.   Who c.   Why d.   When 
4.   Sri  :  ……………….  is  Tommy? Sak :   He’s  in  the  library. 
      a.   Where  b.   Who c.   Why d.   What 
5.   Kate  :  Why  does  she  cry?  Dave  :  ……………………….. 
      a.   No,  she  doesn’t.   b.   Because  she  is  sad.      
      c.   She’s  in  the  canteen.      d.   At  8  o’clock. 
6.   Som  :  Why  does  she  cry?  Sak  :   …………………………... 
      a.   By  plane.  b.   Today.     c.   Nine  o’clock.     d.   At  the  airport. 
7.   Pong  :   What  is  your  favourite  subject?  
      Pen     :   …………………………... 
      a.   Cat b.  English c.   Susan d.   Red 
8.   Brain  :   ………………………… 
      Hugo  :   Eggs,  ham,  bread  and  milk. 
      a.   What’s  your  favourite  subject? b.   How  do  you  go  to  school?     
      c.   Who’s  teacher  your  English?     d.   What’s  your  breakfast? 
9.   Dej  :  ……………………  Dew  :  It’s  a  dog. 
      a.     Who’s  that?    b.    How  are  you?      
      c.     What’s  that?           d.     What’s  your  name? 

 10.   Nick  :    When  do  you  get  up? Nack  :   ……………………………. 
      a.   At  home.    b.   At  seven.     
      c.   Mrs.  Johnson.           d.   By  boat. 
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English  Post-Test 

 Rearrange  these  words  to  correct  senences. 

9. to   school    /   do  you   /   come   /   How  ?  (How  do  you  come  to  school?) 

……………………………………………………. 

10. English   /   subject   /   is   /   My   /   favourite . (My  favourite  subject  is  English.) 

…………………………………………………… 

11. by  bus   /   always   /   goes  to   /   He   /   school . (He  always  goes  to  school  by  bus.) 

…………………………………………………… 

12. half  past  eight   /   The  school   /   at   /   starts . (The  school  starts  at  half  past  eight.) 

…………………………………………………… 

13. fun   /   it  is   /   because   /   I  like   /   P.E.  .  (I  like  P.E. because  it  is  fun.) 

…………………………………………………… 

14. every  day   /   assemble   /   is   /   There .  (There  is  assemble  every  day.) 

…………………………………………………… 

15. uniforms   /   at  school   /   wear   /   We .  (We  wear  uniforms  at  school.) 

…………………………………………………… 

16. football   /   play   /   sometimes   /   They .     (They  sometimes  play  football.) 

…………………………………………………… 
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แบบประเมินทกัษะทางภาษา 

 
วชิา ………………………………….………...........................….. ช้ัน …………………………………...……….. 
Lesson ………………………………………………..………….. กจิกรรม  ……………………..……………… 
ค าช้ีแจง  : ใหค้รูผูส้อน สังเกตการใชท้กัษะทางภาษาในขณะปฏิบติักิจกรรม โดยเขียนระดบัคะแนน 

 ลงในตาราง ใหต้รงกบัความสามารถของผูเ้รียน 
เกณฑ์การให้คะแนน 4  =  ดีมาก 3  =  ดี  2  =  พอใช ้ 1  =  ควรปรับปรุง 
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สรุปผล 
การประเมนิ 

ผา่น ไม่ผา่น 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

                    ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ประเมิน 

การประเมิน  :  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  10  คะแนนข้ึนไป  ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน (คะแนนเตม็ 20) 
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แบบประเมินช้ินงาน 

ค าช้ีแจง : ใหค้รูผูส้อน ตรวจช้ินงานของนกัเรียน  โดยเขียนระดบัคะแนนลงในตาราง  ใหต้รงกบั
ความสามารถของผูเ้รียน  

เกณฑ์การให้คะแนน     4  =  ดีมาก   3 =  ดี        2  =  พอใช ้      1     =    ตอ้งปรับปรุง 
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             ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ประเมนิ 
 
การประเมิน:  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  10  คะแนนข้ึนไป  ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน (คะแนนเตม็ 20) 
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ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ด้าน 

ค าช้ีแจง : ให ้ ผูส้อน  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน ในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน    แลว้ขีด   ลงในช่องวา่ง 

  ใหต้รงกบัระดบัคะแนน และตามความเป็นจริง โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
    4   =   พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนมาก  และบ่อยคร้ัง  สม ่าเสมอ  
    3   =   พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและสม ่าเสมอ 
    2   =   พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและบ่อยคร้ัง  
    1   =   พฤติกรรมท่ีปฏิบติับางคร้ัง    
  

คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ด้าน 

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
1.  รักชาต ิศาสน์ 

กษตัริย์ 
1.1  มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ     
1.2  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนา     
1.3  แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์     

2.  ซ่ือสัตย์สุจริต 2.1  ปฏิบติัตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบา้น     
2.2  ประพฤติ ปฏิบติั ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง     
2.3  ประพฤติ ปฏิบติั ตรงต่อความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น     

3.  มวีนัิย 3.1  เขา้เรียนตรงเวลา     
3.2  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ     
3.3  ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอ้ง     

4.  ใฝ่เรียนรู้ 4.1  แสวงหาขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2  มีการจดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ     
4.3  สรุปความรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผล     

5.  อยู่อย่าง
พอเพยีง 

5.1  ใชท้รัพยสิ์นและส่ิงของของโรงเรียนอยา่งประหยดั     
5.2  ใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า     
5.3  ใชจ่้ายอยา่งประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน     

6.  มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

6.1  มีความตั้งใจ และพยายามในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย     
6.2  มีความอดทนและไม่ทอ้แทต่้ออุปสรรค เพ่ือใหง้านส าเร็จ     

7.  รักความเป็น
ไทย 

7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย      
7.2  เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย     

8.  มจีติสาธารณะ 8.1  รู้จกัการใหเ้พ่ือส่วนรวม และเพ่ือผูอ่ื้น     
8.2  แสดงออกถึงการมีน ้าใจหรือการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น     
8.3  เขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ตนเพ่ือส่วนรวมเม่ือมีโอกาส     

 


