
แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4             
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 My body ภาคเรียนที่  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 My body เวลา  1 ช่ัวโมง 

1. สาระส าคัญ 
My body 

2. ตัวช้ีวัด 
1. เลือก/ระบุ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง

หรืออ่าน(ต 1.1 ป 4/3) 
2. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ (ต21.1 ป 4/4) 
3. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว (ต1.3 ป.4/1) 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะก้บวัย (ต 2.1 ป4/3) 
5. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการค้นคว้า และแสวงหาความรู้ (ต 3.2 ป4/1) 

วิทยาศาสตร์ 
เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่

ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาระหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต (ว1.1) 

คณิตศาสตร ์
น ารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ (วาดภาพ Imaginary monster) ( ค 3.2 ป.4/2)     

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การเรียนรู้และเข้าใจในองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่และบทบาทของการท างาน จะ

ช่วยให้เราสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูต้องกับงานที่ต้องการ ( ค 3.1 ป.4/1 )    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องต่อไปนี้ คือ  

- พูด/เขียนให้ข้อมูลเรื่องอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ว่า แต่ละส่วนเรียกว่าอะไร เราใช้อวัยวะ
ส่วนนั้นท าอะไร (K,P) 

- พูด/เขียนให้ข้อมูลเรื่องอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (K,P) 
- มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรม(A) 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ  5 ระดับ  4 ระดับ  3 ระดับ  2 ระดับ 1 
บรรยายลักษณะ
ของส่วนต่างๆของ
ร่างกาย หน้าที่ของ
อวัยวะนั้น  

บรรยาย
ลักษณะของ
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย หน้าที่

บรรยาย
ลักษณะของ
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย หน้าที่

บรรยาย
ลักษณะของ
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย หน้าที่

บรรยาย
ลักษณะของ
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย หน้าที่

บรรยาย
ลักษณะของ
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย หน้าที่



เกณฑ์การประเมิน ระดับ  5 ระดับ  4 ระดับ  3 ระดับ  2 ระดับ 1 
ของอวัยวะนั้น 
ถูกต้อง 80% 
ขึ้นไป 

ของอวัยวะนั้น 
ถูกต้อง 70-
79% ขึ้นไป 

ของอวัยวะนั้น 
ถูกต้อง 60-
69%  ขึ้นไป 

ของอวัยวะนั้น 
ถูกต้อง 50-
59% ขึ้นไป 

ของอวัยวะนั้น 
ถูกต้อง น้อย
กว่า 50% 

บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะนั้น 

บรรยายหน้าที่
ของอวัยวะนั้น
ถูกต้อง 80% 
ขึ้นไป 

บรรยายหน้าที่
ของอวัยวะนั้น
ถูกต้อง 70-
79% ขึ้นไป 

บรรยายหน้าที่
ของอวัยวะนั้น
ถูกต้อง 60-
69%  ขึ้นไป 

บรรยายหน้าที่
ของอวัยวะนั้น
ถูกต้อง 50-
59% ขึ้นไป 

บรรยายหน้าที่
ของอวัยวะนั้น
ถูกต้อง น้อย
กว่า 50% 

  
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ  5 ระดับ  4 ระดับ  3 ระดับ  2 ระดับ 1 
สามารถออกเสียง 
สะกด และเขียน
ค าศัพท์ ที่เป็นชื่อ
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 

สามารถออก
เสียง สะกด 
และเขียน
ค าศัพท์ ที่เป็น
ชื่อส่วนต่างๆ
ของร่างกาย 
ถูกต้อง 80% 
ขึ้นไป 

สามารถออก
เสียง สะกด 
และเขียน
ค าศัพท์ ที่เป็น
ชื่อส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
ถูกต้อง 70-
79% ขึ้นไป 

สามารถออก
เสียง สะกด 
และเขียน
ค าศัพท ์ที่เป็น
ชื่อส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
ถูกต้อง 60-
69%  ขึ้นไป 

สามารถออก
เสียง สะกด 
และเขียน
ค าศัพท์ ที่เป็น
ชื่อส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
ถูกต้อง 50-
59% ขึ้นไป 

สามารถออก
เสียง สะกด 
และเขียน
ค าศัพท์ ที่เป็น
ชื่อส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
ถูกต้อง น้อย
กว่า 50% 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฎิบัติ 

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 มีความตั้งใจ ใส่ใจและใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ     

2 
มีส่วนร่วมในการเรียน พูดประโยคให้ข้อมูล และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 

    

3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย     
4 การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 7-10  คะแนน ดี  
4-6 คะแนน พอใช้   
0-3 คะแนน ปรับปรุง 

 
 
 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
  Skill  :  Listening  Speaking Reading Writing 
  Function  : Review of student’s  book 3 

 Language  : Target :  ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคใหม่  
         I see with my eyes. 
       I hear with my ears. 
       I eat with my mouth. 
       I smell with my nose. 
       I walk with my legs. 
       Point to your (eyes). 
       Touch your (nose). 
       Close your eyes. 
       Open your (mouth). 

         Wave your hands.  
 

 Vocabulary  : a body, a finger, an eye, a toe, a nose, hair, an arm, an ear, a mouth, 
a neck, a leg,  a hand, a foot, feet, a tail, point to, touch, open, close, wave, big, small, long, 
short 

 
6. แนวทางการบูรณาการ 
 แนวทางการบูรณาการ STEM 
 วิทยาศาสตร์         หน้าที่และส่วนประกอบของร่างกาย  
 คณิตศาสตร ์  น ารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ (วาดภาพ Imaginary monster.) 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      บรรยายลักษณะของส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย application : show 
me 

 
บูรณาการสาระอื่นๆ 
สุขศึกษาและพลศึกษา             บอกว่า ตา หู จมูก ปาก ขา มีไว้ส าหรับท าอะไร 
ศิลปะ             แสดงบทบาทสมมุติ  

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมน าสู่การเรียน  (การตั้งค าถาม /สมมติฐาน)  

กิจกรรมที่  1  
การเตรียมความพร้อม (Warm Up) 



    1. ครูให้นักเรียนดูภาพ “รูปหน้า” โดยใช้ application keynote 
 2. ครใูห้นักเรียนถ่ายภาพ ใช้ application : camera  ส่วนต่างๆ ของร่างกาย คนละ 1 ภาพ สุ่ม
ถามนักเรียน 5 คน  (ภาพ eyes, ears, a mouth, a nose, hair) โดยให้กระจายไปทั่วชั้นเรียน 
 3. ครูเปิดเพลงที่มีเนื้อความเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย จาก YouTube : Head shoulders 
knees and  toes 
 4. เมื่อครูหยุดเพลง ครูใช้ application Random นักเรียนที่มีภาพอยู่ในมือ ให้นักเรียนบอก
ค าศัพท์ที่อยู่ใน i-pad ของตนเอง 
หมายเหตุ     ครูสามารถแจกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทีละ 1 ภาพก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา 
  
กิจกรรมที่  2 Comprehension questions ?  
 การด าเนินการสอน (Presentation) 
 สอนค าศัพท์   an eye, an ear, a mouth, a nose, head สอนโดยใช้ application keynote 
 1. ครูชี้ไปที่ตา พูดออกเสียงให้นักเรียนพูดตามและสะกดค าศัพท์ 
  T : an eye, eyes     Repeat and Spell. 
  Ss : an eye, eyes, e-y-e, e-y-e-s 
 2. ครูยกตัวอย่างประโยคพร้อมๆ กับชี้ไปที่ตาของครู 
  T : This is an eye. 
    I have two eyes. Say after me. 
  Ss : This is an eye. 
    I have two eyes. 
 3. ครูชี้ไปที่ an ear, a mouth, a nose และ hair ออกเสียง ยกตัวอย่างประโยค โดยใช้
โครงสร้างประโยค I have ________ . นักเรียนออกเสียงตาม และสะกดค าศัพท์ 
 4. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม ให้ตัวแทนกลุ่มรับซองใบงาน “Part of the body” 
 5. นักเรียนช่วยกันท างานตามใบงาน 
  5.1 วาดภาพร่างกายลงในกระดาษแผนภูมิ 
  5.2 เขียนค าศัพท์ส่วนต่างๆ ของร่างกายลงในกระดาษแผนภูมิจากค าศัพท์ในบัตรค า 

ตัวอย่างบัตรค า 
 1. นักเรียนช่วยกันลองอ่านค าศัพท์ 
 2. ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้น 
 3. ครูแนะน าแก้ไขการอ่านออกเสียงให้นักเรียน แต่ละกลุ่ม 
 4. ครูสรุปค าศัพท์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้นักเรียนอ่านออกเสียง และสะกดค าศัพท์ 

 
 

a hand an arm 



กิจกรรมที่ 3  
 สอนค าศัพท์   big, small, long, short สอนโดยใช้ application keynote 
 ครูสอนค าศัพท์โดยใช้ภาพวาดติดบนกระดาน 
 
 
 
 
 
  
 1. ครูชูภาพจมูก พร้อมกับพูดออกเสียง 
  T : a big nose 
  Ss : a big nose 
  T : Spell, please 
  Ss : b-i-g n-o-s-e  b-i-g n-o-s-e 
 2. ครูสอนค าศัพท์ small long short โดยใช้วิธีตามข้อ 1 
 3. ครูพูดค าศัพท์และให้นักเรียนใช้นิ้วมือวาดภาพในอากาศ 
    T : a big nose 
    a long nose 
    a short nose 
    a small nose 
    a big hand 
    a long leg 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ)  
 กิจกรรมที่ 4  
 สอนประโยค  These are my eyes. I see with my eyes. สอนโดยใช้ application keynote 
 1. ครูสนทนากับนักเรียน นักเรียนฟังและพูดตาม 
  T : This is my eye. 
    I have two eyes. 
    I see with my eyes. 
 ครูพูดพร้อมๆ กับติดแถบประโยค  I see with my eyes.  บนกระดาน 
  T : I see with my eyes. Say after me. 
  Ss : I see with my eyes. 
 ครูแนะน าวลีอื่นๆ ตามวิธีการข้างต้น 



 2. ให้นักเรียนพูดบอกหน้าที่ของตา ห ูจมูก ปาก และขา โดยครูท าเป็นตัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียน 
ท าหน้าที่แทนครู 
  T : ชี้ไปที่ปาก ท าปากเคี้ยวอาหาร 
   Ss : I eat with my mouth 

ชั้นที่ 3 ขั้นฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 
 กิจกรรมที่ 5 
 1.   ครูเปิด CD Track   6   ให้นักเรียนฟังและฝึกพูด 
 2. ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โยงเส้นจับคู่ภาพกับค าศัพท์ application : pages 
 3. ให้นักเรียนจับคู่กันฝึกพูดข้อความ 
 ตัวอย่าง 
  S1 : Mouth 
  S2 : I eat with my mouth. 
 กิจกรรม 6   สอนโครงสร้างประโยค  สอนโดยใช้ application keynote 
 1. ครูสอนประโยค He/She/It has_________. 
      He/She/It doesn’t have___________.      
 ครูวาดภาพ เด็กชายตาโต เด็กหญิงผมยาว กระต่าย ครูชี้ไปที่ภาพพร้อมๆ กับพูดประโยคให้นักเรียน
ฟังและพูดตาม 
  T : The boy has big eyes. 
    He has big eyes. He doesn’t have small eyes. 
    The girl has long hair. 
    She has long hair. She doesn’t have short hair. 
    The rabbit has a short tail 
    It has a short tail. It doesn’t have long tail. 
  Ss : พูดตามครู 
 2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม แจกใบงานให้แต่ละกลุ่ม 
  2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพ 2 ภาพ คือ ภาพคนและสัตว์ลงในกระดาษ A4 
  2.2 นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพและช่วยกันเขียนบรรยายภาพโดยใช้ He/She หรือ It กริยา 
has และ doesn’t have ค าคุณศัพท์ big small long short 
  2.3 ครูเดินสังเกตและให้ค าแนะน า 
         2.4  ตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน 
 
 
 



ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ (การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
 กิจกรรม 7  
 1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปค าศัพท์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเล่นเกมปฏิบัติตามค าสั่ง ครูให้
นักเรียนอาสาสมัครออกมาหน้าชั้นเรียน พูดประโยคค าสั่ง (Point to, Touch, Open, Close, Wave) เพ่ือให้
ปฏิบัติตาม 
 ตัวอย่าง 
  S1 : Open your mouth. 
  Ss : ทุกคนอ้าปาก 
  S2 : Point to your nose. 
        Ss   :      ทุกคนชี้ไปที่จมูก 
 2. ครูเขียนค าศัพท์บนกระดาน ครูไม่ลืมที่จะย้ าการใช้ an หน้าค า eye, ear, arm รวมทั้งพหูพจน์
ของ foot คือ feet  
 3. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกต าแหน่งของค าคุณศัพท์ว่าจะวางอยู่หน้าค านามเสมอ ถ้าค านามเป็น
เอกพจน์จะต้องใส่ a หรือ an หน้าค าคุณศัพท์ นามพหูพจน์ เมื่อใส่ s แล้วไม่ต้องใส่ a หรือ an 
 4. เมื่อใช้ doesn’t เพ่ือเขียนประโยคปฏิบัติตามด้วย have เมื่อประธานของประโยคเป็น 
He/She/It 
8. กิจกรรมเสนอแนะ   

 ให้นักเรียนวาดภาพจินตนาการหุ่นยนต์โดยใช้รูปเรขาคณิต หรือสัตว์ประหลาด ระบายสีให้สวยงาม 
เขียนบรรยายภาพ ท าลงใน application show me 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน New Express English 4  unit 2 : My body สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

ชั้น ป.4  
2. CD Track  6-9 
3. Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Baby Flash Cards, abc PocketPhonics Lite  
4. น าเสนอสื่อการเรียนรู้ Pages, Keynote , show me  , app camera  

แหล่งความรู้เพิ่มเติม 
Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Baby Flash Cards, ABC PocketPhonics Lite 
 
 
 
 
 



Name ชื่อ ……………………………………………………………… Class ชั้น P.4/……..   Number เลขที่ ............ 

วิชาภาษาอังกกฤษ ป.4                                                                    หนว่ยการเรียนรู้   My body 

Draw an imaginary monster by using these shapes . 
วาดภาพสัตว์ประหลาดตามจินตนาการ 
Color it. ระบายสีภาพให้สวยงาม 
 
 
 
 


