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-ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมี
ภาพประกอบ  ค าถามเก่ียวกบั
ใจความส าคญัของเร่ือง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน - Yes/No Question 
เช่น   Is/Are/Can…?  
Yes,…is/are/can./       
 No,…isn’t/aren’t/can’t.  
Do/Does/Can/Is/Are...?     
Wh-Question เช่น  Who is/are…?   
He/She is…/They are… 
What…?/Where…?  It is …/They 
are… What...doing?          
-ค าศพัท ์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
ขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ส่ิง
ใกลต้วั เพื่อน และครอบครัว เช่น 
What’s your name?   My name is… 
What time is it?      
What is this?          It is a/an… 
How many…are there?  There is  
-ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
-มารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ ขอ
โทษ  การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ 
การพูดขณะแนะน าตนเอง การ
สัมผสัมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ     
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แผนจัดการจัดการเรียนรู้  วชิาภาษาองักฤษ  รหัส อ 14101               ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
เร่ือง   My family 

หน่วยการเรียนที ่ 3 My  family      เวลา   7   ช่ัวโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน  อ. 1.1   เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ  

                         คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
ตวัช้ีวดั  อ. 1.1  ป.4/4  ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 
มาตรฐาน  อ. 1.2   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
                           ความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ตวัช้ีวดั อ. 1.2   ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และครอบครัว 
มาตรฐาน  อ. 1.3   น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยการพูด 
                          และการเขียน 
 ตวัช้ีวดั  อ. 1.3   ป. 4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
 

2. สาระส าคัญ   การพูดสนทนา ถาม ตอบเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวและบอกรูปร่างอุปนิสัยของสมาชิกในครอบครัวเป็นการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อ
บอกขอ้มูลของตนเอง 

3. สาระการเรียนรู้ 

Vocabulary   Family : father, mother, grandfather, grandmother , children , uncle, aunt, 
parents ,man, woman, niece,  nephew, cousin,  brother, sister, husband, wife, 
son, daughter, etc  
occupation: policeman, nurse, teacher, pilot, taxi-diver, …..etc 
characteristic :good, bad, beautiful, ugly, lazy, strong, weak, clean, dirty, etc  
Personallity : tall, short, fat , thin. etc 
number :1-50, etc 

 Structure                S  +  Verb  to  have   
      S  +  Verb  to  do   
      Yes, No Question / Wh- Question 



Function             :Talking about oneself. and  someone 
Culture : การถามช่ือคู่สนทนาผูท่ี้เขา้ไปถามจะบอกช่ือตวัเองก่อนเสมอ 
4.ทกัษะการคิด 

 - ทกัษะการส่ือสาร 
 - ทกัษะการแปลความ  
 - ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 - ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 - ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
  
6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

-ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-มีความมุ่งมัน่ในการท างาน 

7. ช้ินงาน / ภาระงาน 
1. การสนทนาตามหวัขอ้ท่ีก าหนด    
2.การอ่านเร่ืองครอบครัว     
3.การเขียนบรรยายในหวัขอ้  My Family                 
4.พฤติกรรมกลุ่ม       

8. การวดัและประเมินผล 
เกณฑ์การวดัผล 
 เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบประเมินการสนทนา   10 คะแนน 
2.แบบประเมินการอ่าน    10 คะแนน 
3.แบบประเมินการเขียน                10 คะแนน 
4.แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม      10  คะแนน 

เกณฑ์การวดัและการประเมินผล 
1.ความสามารถในการสนทนา 10 คะแนน 

ขอ้ ระดบัคุณภาพ คะแนน 
1 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งตรงประเด็น ตามหลกัไวยากรณ์  ออกเสียงชดัเจน 10 
2 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งตรงประเด็น ตามหลกัไวยากรณ์บางส่วน  ออกเสียง

ชดัเจน 
8 



3 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งตรงประเด็น  ออกเสียงชดัเจนบางส่วน 6 
4 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งบา้ง   ออกเสียงชดัเจนบางส่วน 4 
5 นกัเรียนพูดสนทนาถูกตอ้งบา้ง   ออกเสียงไม่ค่อยชดั 3 

2.ความสามารถในการอ่าน 10 คะแนน 
ขอ้ ระดบัคุณภาพ คะแนน 
1 นกัเรียนอ่านเร่ืองถูกตอ้ง   ออกเสียงชดัเจน  10 
2 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงชดัเจน ผิด 1-2  ค า 8 
3 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงชดัเจน ผิด 3-4  ค า 6 
4 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงชดัเจนบางส่วน  ผดิ 5-6  ค า 4 
5 นกัเรียนอ่านเร่ือง ถูกตอ้ง  ออกเสียงไม่ค่อยชดั  ผิด 7-8  ค า 3 

3.ความสามารถในการเขียน 10 คะแนน 
ขอ้ ระดบัคุณภาพ คะแนน 
1 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์  ชดัเจน เป็น

ขั้นตอน ตรงประเด็น    
10 

2 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์  ชดัเจน เป็น
ขั้นตอน   

8 

3 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์  ชดัเจน    6 
4 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียน เร่ืองถูกตอ้ง ตามหลกัไวยากรณ์      4 
5 นกัเรียนใชป้ระโยคในการเขียนไดไ้ม่ค่อยตรงประเด็น 3 

 
4.ความสังเกตพฤติกรรมกลุ่มดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 -ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-มีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะใหค้วามสนใจในการปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนด 

 ใหค้ะแนนเป็น 3  ระดบั  คือ 
 3 = ดีมาก  2 = ดี  1 = พอใช ้
เกณฑ์การผ่าน 
1 เกณฑก์ารผา่นรายบุคคล 
 -ดา้นความรู้  สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ร้อยละ 60 
 -ดา้นทกัษะ / กระบวนการ สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ร้อยละ 70   

-ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ระดบั1 



2 เกณฑก์ารผา่นรายกลุ่ม 
 -ประเมินผลงานโดยนกัเรียน  เพื่อน ผูป้กครอง ครูผูส้อน 
 -จดัระดบัคุณภาพของผลงานเป็น 5 ระดบั   ดีมาก   ดี  ปานกลาง   พอใช ้ ปรับปรุง  -ส่ิง
ท่ีประเมิน  คือ ผลงาน  กระบวนการ  การน าเสนอ 
 -การผา่นการประเมินรายกลุ่ม  ตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพไม่ต ่ากวา่  ระดบัพอใช ้
 
9. กจิกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงานที ่1                       สนทนาเกีย่วกบัครอบครัว                จ านวน             3          ช่ัวโมง 
  ช่ัวโมงที ่1 

1. 1.ครูน าเสนอค าศพัทเ์ก่ียวกบัครอบครัวโดยใชเ้พลง The Fingers Family Song โดยนกัเรียนทุกคน
เปิดคลิป และร้องไปพร้อมๆกนั 

2. 2.ครูอธิบายค าศพัทใ์หม่ father, mother, grandfather, grandmother, children , uncle, aunt, 
parents ,man, woman, niece,  nephew, cousin,  brother, sister, husband, wife, son, 
daughter, etc 

3. นกัเรียนช่วยกนัคน้หาความหมายของค าศพัท ์
ช่ัวโมงที ่2 
     1. นกัเรียนชมคลิปท่ีคุณครูบรรยายถึงครอบครัวของคุณครูเอง 
     2. นกัเรียนตอบค าถามจากคลิปครอบครัวของคุณครู 
 T: How many people are there in my family? 
 Ss: There are four people in your family. 
 T: Who are they? 
 Ss: Father, Mother, your brother and you. 

4. นกัเรียนบรรยายครอบครัวของตนเองโดยตอบค าถามจากครู 
T: How many people are there in your family? 
Ss: There are _______ in my family. 
T: Who are they? 
Ss: They are my _________________________. 

5.  นกัเรียนสนทนาถาม- ตอบดงัตวัอยา่ง และบนัทึกวดีิโอเพื่อดูการแสดงออก การออกเสียง เพื่อ
พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
 



ช่ัวโมงที ่3 
1. นกัเรียนจดักิจกรรมบนัทึกเทปวดีิโอ โดยท างานเป็นกลุ่ม จดัรายการสัมภาษณ์ Super Star 
แต่ละกลุ่มมีผูส้ัมภาษณ์ และมี Super Star สัมภาษณ์เก่ียวกบัครอบครัวของนกัแสดงผูมี้ช่ือเสียง ใน
แต่ละกลุ่มสามารถเปล่ียนผูส้ัมภาษณ์ไดม้ากกวา่ 1 คน เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดแ้สดงความสามารถได้
หลากหลาย 
2. แต่ละกลุ่มน าเสนอคลิปสัมภาษณ์ท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด กลุ่มละ 1 คลิป โดยจดัท าเป็น 

Presentation 
3. นกัเรียนทั้งหมดร่วมกนัโหวดคลิปน่าสนใจและช่ืนชอบมากท่ีสุด (กลุ่มท่ีไดรั้บคะแนนโหวด

มากท่ีสุดเป็นผูช้นะ และรับรางวลั Best performance) 
 

   
ภาระงานที ่  2      การอ่านเร่ืองครอบครัว จ านวน             2               ช่ัวโมง 
  ช่ัวโมงที ่1 
1.ทบทวนบทเรียนคร้ังท่ีแลว้ 
2.ครูน าเสนอครอบครัวตน้ไมผ้า่นรูปภาพครอบครัวท่ีไดว้าดไวใ้น Pages  
3.นกัเรียนอ่านขอ้ความความสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลของครอบครัว 
  ช่ัวโมงที ่2 
1.นกัเรียนทบทวนค าศพัทเ์ก่ียวกบัครอบครัว 
2. นกัเรียนอ่านเร่ืองราวของบุคคลในครอบครัว Brown  และวาดภาพครอบครัว Brown ใน Pages  
 
ภาระงานที ่  3      การเขียนเร่ืองครอบครัว จ านวน             2                ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงที ่1 
1.นกัเรียนทบทวนค าศพัทเ์ก่ียวกบัครอบครัว 
2.นกัเรียนศึกษาใบความรู้ 
3. นกัเรียนอ่านผงัครอบครัว (Family tree) ของครู 
4. ครูอธิบายรูปแบบประโยคท่ีใชเ้ขียนบรรยายครอบครัว 
ช่ัวโมงที ่2 
1.นกัเรียนวาดภาพ Family Tree ของตนใน Pages หรือถ่ายภาพบุคคลในครอบครัวจริงแลว้มาอปัโหลด 
 และเขียนบรรยายสมาชิกในครอบครัว  
2. นกัเรียนแต่ละคนส่งผลงานของตนใหคุ้ณครูผา่น Air drop เพื่อท่ีครูจะไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดแก่นกัเรียน 
3. ครูน าเสนอตวัอยา่งผลงานการเขียนท่ีดีและสามารถเป็นตวัอยา่งให้เพื่อนๆดูไดผ้า่น Air drop 


