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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

1     Hello! 
 

 

เวลาเรียน 11 ช่ัวโมง 

 

                        

 

 

 

1 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั                                                                                         
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดง  
    ความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวดั               
 ต 1.1 ป. 5/1     ปฏิบติัตามคาํสัง่ คาํขอร้อง และคาํแนะนาํง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 
 ต 1.1 ป. 5/2 อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน                                     
 ต 1.1 ป. 5/3  ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค 

และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
 ต 1.1 ป. 5/4             บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน           
                                 ง่าย ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ                                                                                                                             
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก                     
  และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

1 ต 1.2 ป. 5/4           พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
มาตรฐาน ต 1.3    นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ      
      โดยการพดูและการเขียน 

ตัวช้ีวดั                                                                                                                                                                                   
2 ต 1.3 ป. 5/1     พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้
   อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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 ตัวช้ีวดั 
 ต 2.1 ป. 5/1     ใชถ้อ้ยคาํ นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
 ต 2.1 ป. 5/2  ตอบคาํถาม/บอกความสาํคญัของเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง และชีวิตความ   

เป็นอยูง่่าย ๆ ของเจา้ของภาษา 
 ต 2.1 ป. 5/3   เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ  

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
 พืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวดั 
ต 3.1 ป. 5/1 คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนาํเสนอดว้ย 

การพดู/การเขียน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
1 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
    และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
        ตัวช้ีวดั 
 ต 4.2 ป. 5/1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
 
2 สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศ สญัชาติ อาย ุ
รูปร่างหนา้ตา จาํนวน ขอ้มูลส่วนตวั ช่วยใหฟั้ง พดู อ่าน และเขียนส่ือสารเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม อีกทั้งช่วยใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและ
ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
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3 สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

      1) Language Features and Functions 
   Vocabulary: (Countr ies) Spain, Mexico, France, Italy, Greece, Germany, the USA,  
      the UK, Northern Ireland, England, Scotland, Wales, Russia, Turkey, 
      Egypt, China, Japan 
      (Nationalities) Spanish, Mexican, French, Italian, Greek, German,  
      American, British 
      (Numbers) twenty, twenty-five, thirty, forty, fifty, sixty, seventy-eight,  
      ninety, a hundred 
      (Adjectives) fair, curly, dark, brown, ancient, Buddhist, active, traditional, 
      sunny 
   (Capital cities) Belfast, London, Edinburgh, Cardiff, Hanoi, Jakarta, 
   Phnom Penh, Manila, Madrid, Moscow, Rome, Ankara, Cairo,            
   Mexico City, Beijing, Tokyo 

(Nouns) mountains, rivers, view, temple, volcano, poncho, present 
   (Preposition) above  
      (Languages) Vietnamese, Bahasa Indonesia, Khmer, Tagalog 
 (Famous buildings) Prado Museum, St Basil’s Cathedral, Coliseum, 
 Atakule Tower, Pyramids, National Palace, Tiananmen Square,  
 Imperial Palace 
 (Traditional food) paella, pasta, börek, koshari, rice, sushi 
 (Traditional toy) babushka doll 
      (Traditional clothes) Mexican hat 
 Structure: Where’s she from?  
 She’s from Spain. She’s Spanish. 
  He is from Greece. He isn’t from the UK. Where are you from?  
  How old is Tina? She’s twenty-two.  
  What does she look like? She’s got dark hair and blue eyes. 
  She’s got dark hair. She hasn’t got fair hair. 
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  Have you got red hair? 
  Have you got any brothers or sisters? 
 I’ve got something for you.  
 What is it? It’s from Mexico. It’s a Mexican poncho!  
 What’s Manuela like? She’s nice. 
  Hi! My name is ... I’m ... and I’m from ...  
 I’m ... years old. I’m ... and I’ve got ... hair and ... eyes.  
 My favourite colour is ...  

  What about you? Your email friend. 
  My name is Margarita and I’m from sunny Spain! 
  She’s from Belfast, the capital of Northern Ireland.  
 He’s from London, the capital of England.  
   She’s from Hanoi, the capital of Vietnam. 
  He’s from Jakarta, the capital of Indonesia. 
   What’s the capital of (Spain)?  
  What is a favourite food in (Spain)? 
   Pronunciation: Stressing words more than one syllable 
      Yes/No questions intonation 
      Pronouncing words begin with th, br and v 
      Linking sounds 
   Function: Asking for and giving information about countries and nationalities 
      Describing, asking for and giving information about age and appearance 
 Giving personal information  
      Asking for and giving information about places 
                 2)  Language Skills 
             Listening:  ฟังและฏิบติัตามคาํสัง่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
    ตอบคาํถามจากการฟัง 
    Speaking:  พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติ    
    พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตา 
    พดูขอและใหข้อ้มูลของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
    ออกเสียงเช่ือมคาํในกลุ่มคาํ หรือประโยค 
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    แสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองท่ีอ่าน 
    พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
    พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัช่ือและประเทศ 
    พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบับุคคล 
    พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
    พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจากเร่ืองท่ีอ่าน 
    Reading: อ่านเพื่อความเขา้ใจ และตอบคาํถามจากการอ่าน 
    Writing: เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ 
    เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตาของเพ่ือนสนิท 
    เขียนบรรยายรูปร่างหนา้ตาของสตัวเ์ล้ียง หรือสตัวท่ี์ช่ืนชอบ 
    เขียนอีเมลแนะนาํตนเองกบัเพื่อนใหม่ 
    เขียนใหข้อ้มูลสั้น ๆ เก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
    เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท่ีชอบ 
    เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศในอาเซียน และประเทศไทย  
   3) Culture: อาหารท่ีนิยมรับประทานในประเทศองักฤษ 
 
4 สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
      4.1  ความสามารถในการส่ือสาร     
  4.2  ความสามารถในการคิด 
  4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
 

5 คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 5.1  ใฝ่เรียนรู้   
 5.2   มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
6 ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
   1. ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง อาย ุรูปร่างหนา้ตา ประเทศ สญัชาติ                                  
  สมาชิกในครอบครัว และเร่ืองท่ีอ่าน 
 2. ประเมินช้ินงานคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ 
 3. ประเมินช้ินงานตวัเลข 1-100 พร้อมคาํอ่าน 
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 4. ประเมินการเขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาย ุรูปร่างหนา้ตาของตนเอง เพื่อนสนิท สถานท่ีท่ีชอบ        
  และประเทศต่าง ๆ 
 5. ประเมินการเขียนบรรยายรูปร่างหนา้ตาสตัวเ์ล้ียงของตนเอง หรือสตัวท่ี์ช่ืนชอบ 
 6. ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ 
 7. ประเมินการเขียนอีเมลแนะนาํตนเองกบัเพือ่นใหม่ 
 8. ประเมินช้ินงานเขียนใหข้อ้มูลสั้น ๆ เก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
 9. ประเมินช้ินงานขอ้มูลของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และประเทศไทย 
 10. สงัเกตการฟัง ปฏิบติัตามคาํสัง่ และร้องเพลงภาษาองักฤษ 
 11. สงัเกตการออกเสียง 
 12. ตรวจสมุดคาํศพัท ์
 13. ตรวจแบบฝึกหดั 
 14. สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
  
7 การวดัและประเมินผล 

7.1 การประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
  2)  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

7.2 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
       - ประเมินช้ินงานตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด 

 
8 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.4 บตัรภาพเก่ียวกบัประเทศและสัญชาติต่าง ๆ, บุคคลท่ีมีช่ือเสียง, สตัวเ์ล้ียง, เมืองสาํคญัต่าง ๆ ในโลก, 
  ธงของประเทศต่าง ๆ, สถานท่ีในภูมิภาคอาเซียน, สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในโลก 
 8.5 บตัรคาํคุณศพัทต่์าง ๆ, ช่ือเมืองหลวงต่าง ๆ 
 8.6 ลูกโลก แผนท่ีสหราชอาณาจกัร 
 8.7 บตัร Story Cutouts 

8.8 ลูกบอลยางขนาดเลก็ 
 8.9 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1  Where’s she from? 
                                                                                                                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- อ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศและสัญชาติได ้
- พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติได ้
- ฟังและปฏิบติัตามคาํสัง่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนได ้
- รวบรวมคาํศพัทท่ี์เรียนได ้

 

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น 

  อย่างมีเหตุผล 
  ตัวช้ีวดั               
 ต 1.1 ป. 5/1     ปฏิบติัตามคาํสัง่ คาํขอร้อง และคาํแนะนาํง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 
 ต 1.1 ป. 5/2 อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน                                     
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก                     
   และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/4 พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
   พืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
   ตัวช้ีวดั               

   ต 3.1 ป. 5/1     คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนาํเสนอดว้ย
   การพดู/การเขียน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
   ตัวช้ีวดั 
   ต 4.1 ป. 5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
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มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
    และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
   ตัวช้ีวดั 
    ต 4.2 ป. 5/1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
 
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
              การรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ  
ช่วยใหพ้ดูส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
 1) Language Features and Functions 
    Vocabulary: (Countr ies) Spain, Mexico, France, Italy, Greece, Germany, the USA,  
      the UK 
      (Nationalities) Spanish, Mexican, French, Italian, Greek, German,  
      American, British 
 Structure: Where’s she from?  
 She’s from Spain. She’s Spanish. 
   Pronunciation: Stressing words more than one syllable 
  Function: Asking for and giving information about countries and nationalities 
       2) Language Skills 
  Listening:  ฟังและปฏิบติัตามคาํสัง่ 
  Speaking:  พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติ 
     
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
     4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
     4.2  ความสามารถในการคิด 
   
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
     5.1  ใฝ่เรียนรู้     
     5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up               

1. ครูเดินเขา้มาในหอ้งและกล่าวทกัทายนกัเรียน  
T: Good morning, class.  
Ss: Good morning. 
T: How are you today? 
Ss: I’m good. 
T: My name’s Mintra Chailert. You can call me Miss Mintra. Nice to meet you. 
Ss:  Nice to meet you, too. 

จากนั้นถามนกัเรียนวา่ Do you know each other? ใหน้กัเรียนจบัคู่สลบักนัถาม-ตอบ โดยใชค้าํถาม 
How are you today? เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คน ออกมาถาม-ตอบใหเ้พื่อนฟังท่ีหนา้ชั้น 

2. ครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกความหมาย  
Say it again.    (พดูอีกคร้ัง) 
Don’t make a loud noise, please.  (กรุณาอยา่ส่งเสียงดงั) 
Don’t talk in class.   (หา้มคุยในหอ้งเรียน) 
Read the instructions carefully.  (อ่านคาํสัง่ดว้ยความรอบคอบ) 
Please form a queue.   (กรุณาเขา้แถว) 
Hands up before answering.  (ยกมือก่อนตอบคาํถาม) 
Listen carefully.    (ฟังอยา่งตั้งใจ) 
Open your books.   (เปิดหนงัสือ) 
Close your books.   (ปิดหนงัสือ) 
Work in pairs.    (ทาํงานเป็นคู่) 

 จากนั้นครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาพดูคาํสัง่ง่าย ๆ ใหเ้พื่อนปฏิบติัตาม ครูพยายามใชค้าํสัง่เหล่าน้ี      
 ในชั้นเรียนบ่อย ๆ และสงัเกตการปฏิบติัตามคาํสัง่ของนกัเรียน 
 
ขั้น Presentation 

1. นาํเสนอคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ ไดแ้ก่ Spain (สเปน), Mexico (เมก็ซิโก), France 
(ฝร่ังเศส), Italy (อิตาลี), Greece (กรีซ), Germany (เยอรมนี), the USA (สหรัฐอเมริกา), the UK    
(สหราชอาณาจกัร) ดว้ยการใชบ้ตัรภาพธงชาติของประเทศเหล่าน้ี แลว้ครูอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์ห้
นกัเรียนฟังและออกเสียงตาม ครูเนน้ใหน้กัเรียนลงเสียงหนกัในคาํศพัทท่ี์มีมากกวา่                    1 
พยางค ์ใหถู้กตอ้ง ดงัน้ี 
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Mexico   Italy   Germany   
the USA  the UK 

 จากนั้นครูเขียนคาํศพัทบ์นกระดาน และบอกวา่ We call people who live in Spain as Spanish people. 
What do we call people who live in Mexico? เม่ือไดค้าํตอบวา่ Mexican. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบั 
ประเทศอ่ืน ๆ ครูรวบรวมคาํตอบมาเขียนบนกระดาน ซ่ึงครูอาจสอนคาํศพัทท่ี์ควรรู้เพิม่เติม เช่น 
Japan (ญ่ีปุ่น), China (จีน), Australia (ออสเตรเลีย) เสร็จแลว้อ่านออกเสียงใหน้กัเรียนฟังและ                 
พดูตามพร้อมกนั  
 Spain -  Spanish   Mexico      - Mexican 
 France -  French   Italy  - Italian  
 Greece -  Greek    Germany - German 

  the USA -  American    the UK  - Br itish  
Japan  - Japanese    China  - Chinese  

สุดทา้ยครูอธิบายวา่ คาํคุณศพัทท่ี์บอกสญัชาติส่วนใหญ่มาจากการเติม -ish, -an, -ian, -ese ทา้ย 
ช่ือประเทศ เช่น Spanish, Mexican, Italian, British, Chinese แต่มีคาํคุณศพัทบ์างคาํท่ีเปล่ียนรูป            

 ไปเลย เช่น  
 France  -  French    Greece  -  Greek  
ครูย ํ้าใหน้กัเรียนจดจาํคาํเหล่าน้ีใหดี้ 

 กิจกรรมเพิม่เติม 
 ครูนาํลูกโลกมาวางไวห้นา้หอ้ง จากนั้นสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาช้ีประเทศตามท่ีครูบอก จากนั้นครู 
            อธิบายถึงทวีปทั้ง 7 วา่มีอะไรบา้ง แลว้ใหน้กัเรียนดูวา่ ประเทศเหล่านั้นตั้งอยูท่ี่ทวีปใด เช่น 
  T:     Point to Italy and tell me where it is. 
  S1:    (ช้ีไปท่ีประเทศ) It’s here in Europe. 
  T:     Point to China and tell me where it is. 
  S2:    (ช้ีไปท่ีประเทศ) It’s here in Asia. 
 
 

 
 

 British อ่านวา่  /ˈbrɪtɪʃ/ 
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  Britain หรือ Great Britain ประกอบดว้ย 3 ประเทศ ดงัน้ี 
   1. ประเทศองักฤษ มีเมืองหลวง คือ กรุงลอนดอน (London) 
   2. ประเทศเวลส์ มีเมืองหลวง คือ กรุงคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) 
   3. ประเทศสกอตแลนด ์มีเมืองหลวง คือ กรุงเอดินบะระ (Edinburgh) 
   ส่วน the United Kingdom ประกอบดว้ย 4 ประเทศ คือ องักฤษ เวลส์ สกอตแลนด ์ 
   รวมทั้งไอร์แลนดเ์หนือ ซ่ึงมีเมืองหลวง คือ กรุงเบลฟาสต ์(Belfast) 
   ท่ีมา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain 
     https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom 
 
      

  ครูสามารถดาวน์โหลดบตัรภาพเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติต่าง ๆ ไดจ้ากเวบ็ไซต ์
  ต่อไปน้ี 
  http://www.mes-english.com/flashcards/nationalities.php 
  https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/countries_ 
  and_nationalities_flashcards/countries-and-nationalities/31413 
 

2. นาํเสนอประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ ดว้ยการใหน้กัเรียนท่ีครูฝึกซอ้ม
บทสนทนาไวแ้ลว้ออกมาพดูกบัครู ดงัน้ี 

T: What’s your name? 
S1: My name is Surang Jaidee. 
T: Where are you from? 
S1: I’m from Thailand. 
T: What’s your nationality? 
S1: I’m Thai. 

 จากนั้นครูอธิบายวา่ Where are you from? ใชถ้ามเก่ียวกบัประเทศ โดยจะตอบวา่ I’m from +  
ช่ือประเทศ. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ นกัเรียนสามารถใช ้Where do you come from? เพื่อถามเก่ียวกบั 
ประเทศไดด้ว้ย โดยคาํตอบจะเป็น I come from + ช่ือประเทศ. เช่น 
 A: Where do you come from? 
 B: I come from China. 
ส่วน What’s your nationality? มีความหมายวา่ คุณมีสญัชาติอะไร โดย nationality มีความหมายวา่ 
สญัชาติ เราจะตอบวา่ I’m + สญัชาติ. ใหน้กัเรียนออกเสียงคาํวา่ nationality ใหถู้กตอ้ง             
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nationality อ่านวา่ /ˌnæʃənˈæləti/ มาจากการเติม -ity หลงัคาํคุณศพัทค์าํวา่ national 
 

 
 

ครูเปิดคลิปวิดีโอช่ือ Talking about countries and nationalities : English Language  
ใหน้กัเรียนฝึกคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ 
จากเวบ็ไซตต่์อไปน้ี 
https://www.youtube.com/watch?v=0n2XsT8NT28 
หรือครูเขา้ไปท่ี www.youtube.com แลว้พมิพค์าํสาํคญั เช่น countries and nationalities  
ในช่องคน้หา 

 
 

ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 4 Ex. 1 ใหน้กัเรียนเปิดหนงัสือเรียนหนา้น้ี โดยครูพดูสัง่ Open your book to 

page 4. แลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง 1-2 รอบ รอบแรกใหน้กัเรียนฟังและช้ีภาพตาม รอบท่ี 2             
ใหฟั้ง ช้ีภาพ และออกเสียงตาม CD ต่อมาครูเปิด CD อีกคร้ัง หยดุ CD หลงัจบคาํศพัทแ์ต่ละคาํ                   
และใหน้กัเรียนออกเสียงตามพร้อมกนัทั้งชั้น หรือทีละคนกไ็ด ้ 
 

 
 
 

Spain - Spanish   Mexico - Mexican 
France - French    Italy - Italian 
Greece - Greek   Germany - German 
the USA - American   the UK - British 

  

2. หนังสือเรียน หน้า 4 Ex. 2 ครูใหน้กัเรียนดูบทสนทนาในหนงัสือเรียน จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนั
บอกช่ือตวัละครวา่ มีใครบา้ง เม่ือนกัเรียนตอบครบแลว้ ครูถามนกัเรียนวา่ Look at number 1. 
Where’s she from? เม่ือไดค้าํตอบแลว้ ครูทาํกิจกรรมเช่นเดียวกนัน้ีกบัตวัละครอ่ืน ๆ ดว้ย ต่อมาให ้
นกัเรียนจบัคู่ฝึกพดูสนทนาตามตวัอยา่ง โดยใหน้กัเรียนใชข้อ้มูลจาก Ex. 1 ครูใหเ้วลานกัเรียน   
ซอ้มพดูสนทนา เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คู่ ออกมาพดูสนทนาท่ีหนา้ชั้น เช่น 
 S1: Look at number 7. Where’s he from? 
 S2: I know. He’s from the USA. He is American. 
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3. ใหน้กัเรียนทาํงานคู่ ฝึกถาม-ตอบเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติ ครูใหเ้วลานกัเรียนฝึกซอ้ม เสร็จแลว้
สุ่มเรียกนกัเรียน 5-6 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น เช่น 

S1: Where are you from? 
S2: I’m from France.  
S1: What’s your nationality? 
S2: I’m French. 

 

ขั้น Production 
1. ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนทาํงานกลุ่ม คน้ควา้คาํศพัทเ์ก่ียวกบัช่ือประเทศและสญัชาติ

นอกเหนือจากในหนงัสือเรียนมากลุ่มละ 10 คาํ จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มทาํช้ินงานนาํเสนอคาํศพัท ์
พร้อมตกแต่งใหส้วยงาม เสร็จแลว้ครูใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอท่ีหนา้ชั้น 

2. ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนเลือกภาพบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัเรียนช่ืนชอบมาจาํนวน 5 คน 
จากนั้นใหน้กัเรียนนาํภาพของบุคคลเหล่าน้ีมาติดในกระดาษ พร้อมกบัเขียนบรรยายวา่ บุคคล
เหล่าน้ีเป็นใคร มาจากประเทศอะไร และมีสญัชาติอะไร ครูใหเ้วลานกัเรียนทาํงาน เสร็จแลว้ครู 
ใหน้กัเรียนจบัคู่ ฝึกพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น 

S1: Who is he? 
S2: He’s David Beckham. He’s a football player. 
S1: Where’s he from? 
S2: He’s from the UK.   
S1: What’s his nationality? 
S2: He’s British. 

3. ครูใหน้กัเรียนทาํสมุดคาํศพัทค์นละ 1 เล่ม โดยครูบอกนกัเรียนวา่ ในแต่ละชัว่โมงนกัเรียนตอ้ง
บนัทึกคาํศพัทล์งในสมุด ซ่ึงถา้ในชัว่โมงนั้นเรียนคาํศพัทใ์หม่ ใหน้กัเรียนบนัทึกคาํศพัทใ์หม่ท่ีเรียน 
โดยใหบ้อกความหมายลงในสมุดคาํศพัท ์แต่ถา้ไม่ไดเ้รียนคาํศพัทใ์หม่ ครูใหน้กัเรียนคน้หาคาํศพัท์
ตามหมวดท่ีเรียนในบทนั้นเพิ่มเติมอีก 4 คาํ พร้อมกบับอกความหมายดว้ย จากนั้นใหน้กัเรียนบนัทึก
คาํศพัทท่ี์เรียนในชัว่โมงน้ี  

4. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 4 Exs. 1-2 เป็นการบา้น  
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แบบฝึกหัด หน้า 4 
Ex. 1 

              2. Italy                   3. Spain                4. Greece           5. Germany 
      6. the UK    7. Mexico                 8. France 

Ex. 2 
              2. Spanish              3. Italian                4. Mexican               5. American          6. French 
 
 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินช้ินงานคาํศพัทเ์ก่ียวกบั
ประเทศและสญัชาติ 

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตการฟังและปฏิบติัตามคาํสัง่  แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์
ตรวจสมุดคาํศพัท ์ สมุดคาํศพัท ์ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้น 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.4 บตัรภาพเก่ียวกบัประเทศและสัญชาติต่าง ๆ 
 8.5 ลูกโลก 
 8.6 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2  He is from Greece.  
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ ได ้

 

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร       
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น 

  อย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวดั         
 ต 1.1 ป. 5/2  อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน                                     
มาตรฐาน ต 1.2      มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก                     
  และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวดั 
3 ต 1.2 ป. 5/4 พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
มาตรฐาน ต 1.3    นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ      
 โดยการพดูและการเขียน 
 ตัวช้ีวดั                                                                                                                                                                                      
 ต 1.3 ป. 5/1     พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้
   อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
      ตัวช้ีวดั 
      ต 2.1 ป. 5/1      ใชถ้อ้ยคาํ นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

   ตัวช้ีวดั   
 ต 4.1 ป. 5/1     ฟัง พดู และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
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มาตรฐาน ต 4.2     ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
    และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
     ตัวช้ีวดั 
 ต 4.2 ป. 5/1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
 

2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
             การรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีใชใ้นการขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัช่ือประเทศ 
และสญัชาติ ช่วยใหพ้ดูส่ือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

      1)  Language Features and Functions 
   Vocabulary: Countries and nationalities 
 Structure: He is from Greece. He isn’t from the UK. Where are you from?  
   Pronunciation: Yes/No questions intonation 
   Function: Asking for and giving others’ information about countries and  
     nationalities  
 Giving information about countries  
       2)  Language Skills 
            Listening:  ตอบคาํถามจากการฟัง 
   Speaking:  พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติของผูอ่ื้น 
   Writing: เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ 
  3) Culture: อาหารท่ีนิยมรับประทานในประเทศองักฤษ 
 
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
   5.1   ใฝ่เรียนรู้    
 5.2   มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up 

1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน แลว้ถามนกัเรียนวา่ How are you today? เม่ือนกัเรียนตอบวา่ I’m fine. แลว้ 
ครูถามนกัเรียนวา่ นอกจาก I’m fine. นกัเรียนสามารถพดูประโยคอ่ืนไดอี้ก เช่น I’m great.                     
I’m well. ต่อมาครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3 คน พดูตอบครู โดยท่ีคาํตอบตอ้งไม่ซํ้ ากนั  

2. ทบทวนคาํศพัทช่ื์อประเทศและสญัชาติ ดว้ยการเล่นเกม Noughts and Crosses หรือ OX โดยครูวาด
ตาราง 9 ช่อง บนกระดาน แลว้เขียนช่ือประเทศ Spain, Mexico, France, Italy, Greece, Germany, 
the USA, the UK, China ในตารางแต่ละช่อง จากนั้นครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ครูอธิบายกติกา
การเล่นเกมวา่ ใหแ้ต่ละกลุ่มผลดักนัพดูประโยคบอกสญัชาติของประเทศเหล่าน้ี กลุ่มใดตอบถูก 
มีสิทธ์ิทาํเคร่ืองหมาย O หรือ X ในตาราง กลุ่มท่ีทาํเคร่ืองหมายครบ 3 ช่องติดกนัก่อนในแนวใด 
กไ็ด ้เป็นกลุ่มท่ีชนะ 

3. ทบทวนประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ โดยครูสุ่มเรียกนกัเรียนมา        
5-6 คน สมมติวา่ตนเองเป็นชาวต่างชาติ ใหน้กัเรียนแนะนาํตวัใหเ้พื่อนในชั้นฟัง เช่น 

S1: My name’s Jay. I’m from the USA. I’m American. 
S2: I’m Michelle. I’m from Italy. I’m Italian. 
S3: I’m Anne. I’m from France. I’m French. 

  
ขั้น Presentation 

1. ครูนาํภาพบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาแสดง แลว้พดูบอกนกัเรียน ดงัน้ี  
 

 
This is Emma Watson. She is from the UK. She is British. 

 ครูใหน้กัเรียนพดูตามครู 2-3 คร้ัง แลว้นาํภาพอ่ืน ๆ มาแสดง แลว้ใหน้กัเรียนพดูตามครู  
 โดยใหเ้ป็นภาพผูช้าย 1 คน และภาพผูช้ายหรือผูห้ญิง 2 คน 

จากนั้นครูอธิบายวา่ ถา้เราตอ้งการบอกวา่ คนนั้นมาจากประเทศอะไร เราจะใชโ้ครงสร้าง  
ประธาน + is, am, are + from + ช่ือประเทศ. แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกการใช ้is, am, are 
จากตวัอยา่งประโยคท่ีครูเขียนบนกระดาน เช่น 
 I am from Thailand.   She is from Mexico. 
 He is from the USA.  They are from Italy. 
 We are from Greece.  You are from Germany. 
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ครูสรุปใหฟั้งวา่จะใช ้is, am หรือ are ข้ึนอยูก่บัประธาน ถา้ประธานเป็นเอกพจน์ เช่น He, She, It  
จะใช ้is ถา้ประธานเป็นพหูพจน์ เช่น We, They รวมถึง You จะใช ้are ส่วนประธานเป็น I ใหใ้ช ้am  
ต่อมาครูเขียนประโยคปฏิเสธบนกระดาน ดงัน้ี 
 I am not from Thailand.   She is not from Mexico. 
 He is not from the USA.   They are not from Italy.  
 We are not from Greece.   You are not from Germany.  
เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกโครงสร้างประโยคปฏิเสธ ครูสรุปโครงสร้างบนกระดาน ดงัน้ี 
 ประธาน + is, am, are + not + from + (ช่ือประเทศ).  

 สุดทา้ยครูย ํ้าวา่ ช่ือประเทศและช่ือสญัชาติตอ้งข้ึนตน้ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่เสมอ 
 

  

ครูแนะนาํเวบ็ไซตใ์หน้กัเรียนฝึกการใช ้verb to be ดงัน้ี 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-verb-be 

 

2. ครูขออาสาสมคัร 1 คน ออกมาถาม-ตอบกบัครูท่ีหนา้ชั้น โดยครูนาํแผน่ป้ายช่ือประเทศมาให้
นกัเรียนคลอ้งคอ แลว้ถามนกัเรียน ดงัน้ี 

T: Are you Italian? 
S1: No, I’m not. I’m Greek. 

 ครูทาํกิจกรรมเช่นเดียวกนัน้ีกบันกัเรียนอีก 4-5 คน จากนั้นครูอธิบายวา่ Are you + สญัชาติ?  
ใชถ้ามวา่ เรามีสญัชาตินั้นใช่หรือไม่ ถา้ใช่ ใหต้อบวา่ Yes, I am. ถา้ไม่ใช่ ใหต้อบวา่ No, I’m not. 
โดยครูอธิบายการข้ึนเสียงสูงในประโยคคาํถามแบบ Yes/No questions ใหน้กัเรียนฟังวา่ 
 เราจะข้ึนเสียงสูงท่ีทา้ยประโยค ดงัน้ี 
 
 Are you Italian?    Is she Japanese? 

 Is he English?    Are they American? 

 เสร็จแลว้ครูพดูประโยคใหน้กัเรียนฟังและออกเสียงตามพร้อมกนั  
 
ขั้น Practice 

1. หนังสือเรียน หน้า 5 Ex. 3 ใหน้กัเรียนอ่านคาํสัง่พร้อมกนั แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่ ตอ้งทาํอะไร 
ในกิจกรรมน้ี จากนั้นใหน้กัเรียนดูประโยคในขอ้ 1 ครูอ่านใหน้กัเรียนฟัง โดยครูหยดุท่ีตวัเลือก  
ใหน้กัเรียนพดูคาํตอบ เม่ือนกัเรียนตอบถูก ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนตรวจความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
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 1.  Antonio Banderas and Penélope Cruz are Spanish. 
 2.  Fish and chips is British. 
 3.  Big Ben isn’t in the USA. 
 4.  Rome and Florence are cities in Italy. 
 5.  Asterix is a French cartoon hero. 
 6.  This is a Mexican hat. 
 

 
  

    1.  are   2.   is  3.  isn’t   
   4.  are   5.   is  6.  is 
 
 

 
 

Antonio Banderas เป็นนกัแสดง นกัร้อง ผูก้าํกบั และผูอ้าํนวยการผลิตชาวสเปน เกิดเม่ือ 
วนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ. 1960 ผลงานท่ีสร้างช่ือ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์เร่ือง Assassins, The Mask  
of Zorro, The Expendables 3 และ Spy Kids   
Penélope Cruz เป็นนกัแสดงและนางแบบชาวสเปน เกิดเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 1964  
ผลงานท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ เร่ือง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides,  
The Queen of Spain, Zoolander 2 และ Murder on the Orient Express 
Fish and chips เป็นอาหารท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากประเทศองักฤษ โดยประกอบดว้ย 
เน้ือปลาทอดและมนัฝร่ัง  
Big Ben เป็นช่ือเล่นของหอนาฬิกาขนาดใหญ่ในประเทศองักฤษ ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นเหนือสุด 
ของมหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร์ (Westminster Palace) เราเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ Elizabeth  
Tower เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชยค์รบ 60 ปีของพระนางเจา้อลิซาเบธท่ี 2 หอนาฬิกา  
Big Ben ในอดีตเรียกวา่ Stephen’s Tower 
Rome และ Florence ตั้งอยูใ่นประเทศอิตาลี โดยโรม (Rome) เป็นเมืองหลวงของแควน้ 
เรซิโอ (Razio) และเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี ส่วนฟลอเรนซ์ (Florence) เป็น 
เมืองหลวงของแควน้ทสักานี (Tuscany) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ในสมยัยโุรปกลาง 

 และเป็นเมืองท่ีรวยท่ีสุดเมืองหน่ึงในประเทศอิตาลี 
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Aster ix เป็นตวัละครในภาพยนตร์การ์ตูนของฝร่ังเศส เร่ือง The Adventures of Asterix  
มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัของ Asterix ซ่ึงเป็นตวัละครหลกัและเพือ่นของเขาท่ีช่ือวา่  
Obelix การ์ตูนเร่ืองน้ีเขียนบทโดย René Goscinny เป็นภาพยนตร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง 
อีกเร่ืองหน่ึงในโลก ไดรั้บการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกวา่ 100 ภาษา 
Mexican hat หรือในภาษาสเปน เรียกวา่ sombrero เป็นหมวกปีกกวา้ง ตรงกลางมีลกัษณะ 
เป็นยอดแหลมคลา้ยกรวย นิยมสวมใส่ในหมู่นกัดนตรีและคนท่ีอาศยัอยูใ่นชนบทของ    

 เมก็ซิโก 
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Banderas 

   https://en.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lope_Cruz 
   https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_and_chips 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italy 
   https://en.wikipedia.org/wiki/Asterix 
   https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_hat 

 
 

2. หนังสือเรียน หน้า 5 Ex. 4 ใหน้กัเรียนอ่านประโยคในขอ้ 1-6 พร้อมกนั แลว้ช่วยกนับอกวา่ ตอ้งเติม 
is, am หรือ are โดยก่อนใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง ครูทบทวนการใช ้verb to be อีกคร้ัง                    
ในกรอบ Grammar เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียน 5-6 คน ออกมาเฉลยคาํตอบ 
 

 

  
  2. is  3. am  4. are  5. are  6. is 

 
กิจกรรมเพิม่เติม 
ครูเตรียมบตัรคาํ Antonio Banderas, Penélope Cruz, Fish and chips, Big Ben, Rome, Florence,  
Asterix, Mexican hat จากนั้นครูเขียนตารางต่อไปน้ีบนกระดาน 

People Food Place City Character Thing 
       

 

ครูแจกบตัรคาํใหน้กัเรียน และอธิบายคาํศพัทใ์นตารางใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํบตัรคาํมาติด                    
 ในแต่ละหวัขอ้ใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้ใหคิ้ดคาํศพัทเ์พิ่มเติม แลว้นาํมาเติมลงในตาราง 
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People Food Place City Character Thing 
Antonio 
Banderas, 
Penélope 
Cruz 

Fish and 
chips 

Big Ben Rome, 
Florence 

Asterix Mexican hat 

 
 

3. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ เลือกขอ้มูลในตารางมาฝึกพดูถาม-ตอบกนั โดยใหมี้ทั้งตอบรับและตอบปฏิเสธ 
เหมือนอยา่งในหนา้ 5 Ex. 3 ครูใหเ้วลานกัเรียนฝึกซอ้มถาม-ตอบจนคล่อง เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียก
นกัเรียน 3-4 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น เช่น 

S1: Is fish and chips British? 
S2: Yes, it is. 
S1: Are Rome and Florence cities in England? 
S2: No, they aren’t. They are cities in Italy.   

4. หนังสือเรียน หน้า 5 หัวข้อ Go Green ครูอ่านขอ้ความใหน้กัเรียนฟัง When you travel, don’t throw 
anything out of your car! (เม่ือคุณเดินทาง อยา่ขวา้งส่ิงของออกนอกตวัรถ) จากนั้นครูสอนคาํศพัท ์
ไดแ้ก่ travel (เดินทาง) และ throw (ขวา้ง) โดยพดูบอกความหมาย ต่อมาครูถามวา่ เหตุใดเราไม่ควร
ขวา้งส่ิงของออกนอกรถ ใหเ้วลาแต่ละกลุ่มช่วยกนัอภิปราย แลว้บอกวา่ การขวา้งส่ิงของออกนอกรถ
นอกจากจะทาํใหถ้นนสกปรกแลว้ ยงัเป็นอนัตรายต่อคนท่ีเดินริมถนนและรถท่ีตามมาขา้งหลงัดว้ย 
เพราะอาจไปโดนรถคนัหลงั สร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและชีวิต 

 
ขั้น Production 

1. ครูใหน้กัเรียนหาขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียง อาหารประจาํชาติ สถานท่ีสาํคญั เมืองสาํคญั    
ของประเทศต่าง ๆ มาก่อนล่วงหนา้ จากนั้นใหน้กัเรียนฝึกพดูถาม-ตอบโดยใชข้อ้มูลท่ีแต่ละคน             
คน้หามา เช่น  

  S1: Are New York and Los Angeles cities in the USA? 
  S2: Yes, they are. 
  S1: Is Captain America from Mexico? 
  S2: No, he isn’t. He’s from the USA. 
 เม่ือถามตอบเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนเขียนประโยคบอกเล่ามาส่งครู เช่น 

 New York and Los Angeles cities are in the USA. 
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2. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 5 Exs. 3-4 เป็นการบา้น 
 
  

 

  Ex. 3 

 2.  are 3.  are 4.  am                5.  Are 
 6.  is 7.  is 8.  are 
  Ex. 4 

2.  aren’t 3.  isn’t 4. isn’t 5. isn’t          6. aren’t 
  

 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ 
ของผูอ่ื้น 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการเขียนใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตการข้ึนเสียงสูงทา้ยประโยค
คาํถามแบบ Yes/No questions 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้น                
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ          
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 

8.4 บตัรภาพ/บตัรคาํศพัท ์
8.5 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่3  How old is …?   
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- อ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคาํศพัทเ์ก่ียวกบัตวัเลขได ้
- ตอบคาํถามจากการฟังได ้
- พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตาได ้
- เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตาของเพ่ือนสนิทได ้

 

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น
    อย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวดั               
 ต 1.1 ป. 5/2  อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน                                     
 ต 1.1 ป. 5/3 ระบุ/วาดภาพ สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค 
  และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
มาตรฐาน ต 1.2      มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
  และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/4   พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
มาตรฐาน ต 1.3    นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ 

โดยการพดูและการเขียน 
 ตัวช้ีวดั                                                                                                                                                                                   
 ต 1.3 ป. 5/1     พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
 พืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวดั 
ต 3.1 ป. 5/1 คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนาํเสนอดว้ย 

การพดู/การเขียน 
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สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
2 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1     ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
  
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาย ุรูปร่างหนา้ตา และจาํนวน 
 ช่วยใหพ้ดูส่ือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

  1) Language Features and Functions 
  Vocabulary: (Numbers) twenty, twenty-five, thirty, forty, fifty, sixty, seventy-eight,  
      ninety, a hundred 
 Structure: How old is Tina? She’s twenty-two.  
  What does she look like? She’s got dark hair and blue eyes. 
   Pronunciation: Pronouncing words begin with th, word stress 
   Function: Asking for and giving information about age and appearance 
        2) Language Skills 
            Listening: ตอบคาํถามจากการฟัง 
   Speaking:  พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตา 
   Writing: เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตาของเพ่ือนสนิท 
 
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
       4.2  ความสามารถในการคิด 
 
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
   5.1 ใฝ่เรียนรู้    
   5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up 

1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน แลว้ถามนกัเรียนวา่ How are you today? เม่ือนกัเรียนตอบแลว้ ครูถามวา่ 
ถา้นกัเรียนรู้สึกไม่สบาย นกัเรียนจะตอบคาํถาม How are you today? อยา่งไร ครูรวบรวมคาํตอบ 
จากนั้นเขียนบนกระดาน  
 I’m not OK.    I’m not well.  
 I’m not good.   I’m not feeling well. 
หรือนกัเรียนอาจใชค้าํคุณศพัทบ์อกความรู้สึกต่าง ๆ เช่น I’m hungry. I’m bored. I’m sleepy. กไ็ด ้
จากนั้นใหน้กัเรียนทกัทายกบัเพื่อน ๆ ในหอ้ง  

2. ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัส่วนต่าง ๆ ของใบหนา้ เช่น eyes, hair, nose, mouth, teeth ดว้ยการเล่นเกม 
Simon Says ครูอธิบายกติกาการเล่นเกมวา่ ครูจะพดูวา่ Simon says, “Touch your (อวยัวะ).”  
ใหน้กัเรียนเอามือไปจบัท่ีอวยัวะดงักล่าว ถา้ครูไม่ไดพ้ดู Simon says ใหน้กัเรียนเอามือไปจบัอวยัวะ 
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อวยัวะท่ีครูบอก เช่น 

T: Simon says, “Touch your eyes.” 
Ss: (เอามือไปจบัท่ีตา) 
T: Touch your nose. 
Ss: (เอามือไปจบัท่ีอวยัวะอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่จมูก) 

3. ทบทวนประโยคขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตา โดยครูถามวา่ ถา้เราตอ้งการถามวา่                    
คน ๆ นั้นมีรูปร่างหนา้ตาอยา่งไร จะพดูวา่อยา่งไร เม่ือไดค้าํตอบวา่ What does she/he look like?  
ครูนาํภาพบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือตวัการ์ตูนมาแสดงท่ีหนา้ชั้น ใหน้กัเรียนพดูบรรยายรูปร่างหนา้ตา 

4. ทบทวนประโยคขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศและสญัชาติ โดยครูสุ่มเรียกนกัเรียน 1 คู่ ออกมา
พดูถาม-ตอบใหเ้พื่อนในชั้นฟัง เช่น 

S1: Where are you from? 
S2: I’m from France. I’m French. 

5. ทบทวนประโยคขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาย ุโดยถามนกัเรียนวา่ ถา้เราตอ้งการถามอาย ุตอ้งพดูวา่
อยา่งไร เม่ือไดค้าํตอบวา่ How old are you? ครูสุ่มถามนกัเรียน 1-2 คน ใหพ้ดูบอกอายขุองตน เช่น 

T: How old are you? 
S1: I’m 11 years old. 
S2:  I’m 10 years old. 

 จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ นอกจากเราจะบอกอายโุดยใชโ้ครงสร้าง I’m + อาย ุ+ years old. แลว้  
เราสามารถใชโ้ครงสร้าง I’m + อาย.ุ เช่น I’m 10. I’m 11. ไดใ้นการพดูแบบไม่เป็นทางการ 
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6. ทบทวนการนบัจาํนวน 1-20 เป็นภาษาองักฤษ โดยใหน้กัเรียนท่ีนัง่แถวหลงัเป็นคนนบัก่อน ใหน้บั
เลขต่อกนัจนครบ 20 แลว้จึงเร่ิมนบั 1 ใหม่ ครูทาํกิจกรรมเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนนกัเรียนไดน้บัครบ 
ทุกคน เสร็จแลว้ครูบอกวา่ วนัน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้การนบัจาํนวนท่ีมากกวา่ 20 ใหน้กัเรียนช่วยกนั
บอกจาํนวนท่ีมีค่ามากกวา่ 20 ครูรวบรวมคาํตอบของนกัเรียนมาเขียนบนกระดาน  

 

ขั้น Presentation             
1. นาํเสนอการอ่านจาํนวนในภาษาองักฤษ โดยครูเขียนจาํนวนต่อไปน้ีบนกระดาน  

 20 40 60 30 50   
26 33 57 88 91 

 100 300 800 200 500  
จากนั้นช้ีทีละจาํนวน แลว้ออกเสียงใหน้กัเรียนฟังและพดูตามพร้อมกนั ใหน้กัเรียนสงัเกตวา่ ครูแบ่ง
จาํนวนเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นเลขหลกัสิบท่ีลงทา้ยดว้ย 0 เสียงทา้ยจะออกเป็น -ty เช่น 

20 twenty   30 thir ty 
40 for ty   50 fifty 
60 sixty    
 

 
  

               การอ่านเลขหลกัสิบในภาษาองักฤษซ่ึงลงทา้ยดว้ย -ty ใหล้งเสียงหนกัท่ีพยางคแ์รก                
  ส่วนพยางคท่ี์ 2 (-ty) ใหอ้อกเสียงคลา้ยสระอิ เช่น     
  thir ty  อ่านวา่   /ˈθɜːrti/    

 

ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มเลขหลกัสิบท่ีลงทา้ยดว้ยตวัเลขอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ 0 วิธีการอ่าน คือ อ่านจาํนวน
หลกัสิบก่อน แลว้จึงอ่านตวัเลขท่ีต่อทา้ย เช่น 
 26 twenty-six (มาจาก 20 + 6)  
 33  thirty-three  (มาจาก 30 + 3) 
 57 fifty-seven  (มาจาก 50 + 7) 
 88 eighty-eight (มาจาก 80 + 8) 
 91  ninety-one (มาจาก 90 + 1) 
กลุ่มสุดทา้ยคือเลขหลกัร้อย วิธีการอ่าน คือ ใหเ้ติมคาํวา่ hundred ไวห้ลงัจาํนวนนั้น ๆ เช่น 
 100 one hundred (a hundred)   200 two hundred 
 300 three hundred    500 five hundred 

800   eight hundred 
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ครูแนะนาํเวบ็ไซตใ์หน้กัเรียนเล่นเกมทบทวนการอ่านตวัเลข ดงัน้ี 
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/numbers-10-100 
 

จากนั้นครูเขียนจาํนวน 30-39 บนกระดาน ใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงคาํท่ีข้ึนตน้ดว้ย th  
 

  
 

           การออกเสียงคาํท่ีขึน้ต้นด้วยเสียง /θ/ 
 เสียงพยญัชนะ /θ/ เป็นเสียงท่ีเป็นปัญหาสาํหรับคนไทย เน่ืองจากเสียง /θ/ ไม่มีใน 

ภาษาไทย คนไทยส่วนใหญ่จึงใชเ้สียงในภาษาไทยท่ีใกลเ้คียงกบัเสียง /θ/ แทน เช่น  
ใชเ้สียง /t/ หรือ /s/ แทนเสียง /θ/ ดงันั้น นกัเรียนจึงตอ้งไม่ลืมท่ีจะใหป้ลายล้ินแตะ 
ท่ีขอบฟันบน ทาํช่องแคบๆ ใหก้ระแสลมเสียดแทรกออกมา 
ตวัอยา่งคาํศพัท ์   

thank   then 
thin  think 

 thirty  thought 
ท่ีมา: ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถยีร. การออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ.  

       กรุงเทพ ฯ: โครงการตาํรา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537.  
 

  

2. ครูนาํภาพบุคคลมาแสดง โดยระบุอายไุวใ้ตภ้าพ จากนั้นถามนกัเรียนเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตา 
ดงัน้ี 

T: How old is he?       
Ss: He is 28 years old.                  
T: What does he look like?       
Ss: He’s got brown hair and blue eyes. 

ครูอธิบายวา่ ถา้เราตอ้งการถามอายขุองคนอ่ืน จะใช ้How old (is/am/are) + ประธาน?  
ส่วนคาํตอบจะเป็น ประธาน + (is/am/are)  + อาย.ุ  

              ครูย ํ้าวา่ อยา่งไรกต็าม การถามอายโุดยเฉพาะอายขุองผูห้ญิงนั้น ในวฒันธรรมตะวนัตกถือวา่ 
ไม่สุภาพ 

 
 

Age: 28 
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ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 6 Ex. 5 ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและช้ีตาม จากนั้นเปิด CD อีกคร้ัง ใหน้กัเรียน

ออกเสียงตาม CD ครูเนน้ใหน้กัเรียนลงเสียงหนกัในคาํศพัทท่ี์มีมากกวา่ 1 พยางคใ์หถู้กตอ้ง ดงัน้ี 
twenty  twenty-five  thir ty  for ty  fifty  
sixty  seventy-eight  ninety  a hundred 

ต่อมาใหน้กัเรียนจบัคู่ตวัเลขกบัคาํอ่านใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้เฉลยคาํตอบพร้อมกนั 
 
 
  A - 20   B - 25   C - 30   D - 40   E - 50   

F - 60   G - 78   H - 90  I - 100 
 

 
  

  A - 20   B - 25   C - 30   D - 40   E - 50   
F - 60   G - 78   H - 90  I - 100 

  

กิจกรรมเพิม่เติม 
 ครูดาวน์โหลดใบงานใหน้กัเรียนฝึกฝนการอ่านตวัเลข 1-100 จากเวบ็ไซตต่์อไปน้ี 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-numbers-10-100.pdf 
จากนั้นครูใหน้กัเรียนอ่านทีละคาํ แลว้อ่านเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
เช่น   20 + 30  =  50    Twenty plus thirty is fifty.     

2. หนังสือเรียน หน้า 6 Ex. 6 ใหน้กัเรียนดูภาพของ Tina แลว้ตอบคาํถามครู ดงัน้ี 
T:  What’s her name? 
Ss:  Her name is Tina. 
T:  How old is she? 
Ss:  She is 22 years old. 
T:  What does she look like?  
Ss:  She’s got dark hair and blue eyes. 

 ครูทาํกิจกรรมเช่นเดียวกนัน้ีจนครบทุกขอ้ จากนั้นใหน้กัเรียนจบัคู่พดูถาม-ตอบเก่ียวกบับุคคล 
ในภาพท่ี 1-4 ครูเดินไปรอบ ๆ หอ้ง เพื่อใหค้วามช่วยเหลือท่ีจาํเป็น เม่ือนกัเรียนฝึกพดูจนคล่องแลว้ 
ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น 
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3. แบบฝึกหัด หน้า 6 Ex. 6 ครูบอกวา่ นกัเรียนจะไดฟั้งบทสนทนาเก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตา 
ของบุคคล ใหน้กัเรียนจบัคู่ช่ือกบัภาพ A-F ใหถู้กตอ้ง โดยครูสอนคาํศพัท ์fair (ท่ีมีสีอ่อน) และ                 
dark (ท่ีมีสีเขม้) โดยออกเสียงคาํศพัทใ์หน้กัเรียนฟังและออกเสียงตาม แลว้ยกตวัอยา่งประโยค 
ใหน้กัเรียนดูบนกระดาน เช่น 
 Ken has got dark hair but Jane has got fair hair. 
จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง 1 คร้ัง เม่ือฟังจบแลว้ครูถามวา่ นกัเรียนฟังทนัหรือไม่ ถา้ไม่ทนั 
ครูจะเปิดอีก 1 คร้ัง เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกคาํตอบ ครูเขียนคาํตอบท่ีถูกตอ้งบนกระดาน 
ก่อนใหท้าํกิจกรรม ครูเปิดบทสนทนาท่ี 1 ซ่ึงเป็นตวัอยา่ง ใหน้กัเรียนลองฟังก่อน 

 
 

  
One 

  Female:  What does Samantha look like? Has she got dark hair? 
  Male:   No, she hasn’t. Samantha is tall and she’s got fair hair. 
  Narrator :  Can you see the line? This is an example. 
    Now you listen and draw lines. 
   

Two 
  Female:  What about Dean? What does Dean look like? 
  Male:   Dean is short. 
  Female:  Has he got fair hair? 
  Male:   No, he hasn’t. Dean is short and he’s got dark hair. 

 

Three 
Female:  Is Jean tall? 
Male:   Yes, she is. Jean is tall and she’s got dark hair. 

 

  Four  
  Female:  What about Steve? He’s short, right? 

 Male:   Yes, he is. He’s got fair hair too. 
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Five 
Female:  What does Helen look like? 

  Male:   Helen? Helen is short. She’s got dark hair too.  
 

Six 
  Female:  What about John? 
  Male:   John is tall. 
  Female:  And he’s got fair hair. Right? 

 Male:   Yes, that’s right.  
 
 
 

 
     

Ex. 6 
A - Steve  B - Jean   C - John   
D - Helen  E - Samantha  F - Dean 

 
 
 

ขั้น Production 
1. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม จากนั้นอธิบายภาระงานวา่ ใหแ้ต่ละกลุ่มทาํโปสเตอร์ตวัเลข 1-100 

พร้อมคาํอ่าน เสร็จแลว้ตกแต่งใหส้วยงามและนาํมาส่งครู 
2. ใหน้กัเรียนเขียนบรรยายเก่ียวกบัเพื่อนสนิทของตนเอง โดยบอกช่ือ อาย ุและรูปร่างหนา้ตา จากนั้น

ใหน้กัเรียนจบัคู่อ่านงานเขียนของตนเองใหเ้พื่อนฟัง เช่น 
 

 
 

3. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 6 Ex. 5 เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 

My friend is Anne. She is 11 years old. She’s got black eyes and dark hair. 
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7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตา 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจการตอบคาํถามจากการฟัง แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
ประเมินการเขียนใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัอายแุละรูปร่างหนา้ตา 
ของเพื่อนสนิท 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินช้ินงานตวัเลข 1-100           
พร้อมคาํอ่าน 

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่
เรียนรู้และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 

8.4 ภาพบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
8.5 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่4  She’s got dark hair. 
                                                    เวลา 2 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ตอบคาํถามจากการฟังได ้
- พดูขอและใหข้อ้มูลของตนเองและสมาชิกในครอบครัวได ้
- เขียนบรรยายรูปร่างหนา้ตาของสตัวเ์ล้ียง หรือสตัวท่ี์ช่ืนชอบได ้

 

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร         
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น
  อย่างมีเหตุผล 
      ตัวช้ีวดั    
 ต 1.1 ป. 5/3  ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค                    

และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

 ต 1.1 ป. 5/4            บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน           
                                 ง่าย ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ                                                                                                                             
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 

                                   และความคดิเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/4   พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
มาตรฐาน ต 1.3           นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ
   โดยการพดูและการเขียน 
 ตัวช้ีวดั                                                                                                                                                                                   
 ต 1.3 ป. 5/1     พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ 
  ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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 ตัวช้ีวดั 
 ต 2.1 ป. 5/1     ใชถ้อ้ยคาํ นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรม 
  ของเจา้ของภาษา 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1     ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
   
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลส่วนตวั การบรรยายรูปร่าง
หนา้ตา ช่วยใหพ้ดู/อ่าน และเขียนส่ือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
1) Language Features and Functions 

       Vocabulary:  (Adjectives) fair, curly, dark 
   Structure:  She’s got dark hair. She hasn’t got fair hair. 
    Have you got red hair? 
    Have you got any brothers or sisters? 
 Function:  Describing appearance and giving personal information  

2) Language Skills 
              Listening:  ตอบคาํถามจากการฟัง 
       Speaking:  พดูขอและใหข้อ้มูลของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
       Writing: เขียนบรรยายรูปร่างหนา้ตาของสตัวเ์ล้ียง หรือสตัวท่ี์ช่ืนชอบ 
 
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร  4.2  ความสามารถในการคิด 
 
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 5.1  ใฝ่เรียนรู้     5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
 
ขั้น Warm Up 

1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั จากนั้นใหน้กัเรียนทบทวนคาํคุณศพัทท่ี์ใชบ้รรยายรูปร่างหนา้ตา
ดว้ยการแสดงบตัรคาํ เช่น long, short, big, small แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกความหมาย จากนั้น 
ใหน้กัเรียนนาํคาํคุณศพัทเ์หล่าน้ีมาแต่งประโยค เช่น She’s got long hair. I’ve got big eyes. 

2. ทบทวนการอ่านตวัเลข 1-100 โดยนาํบตัรภาพตวัเลขมาแสดง แลว้ใหน้กัเรียนบอกคาํอ่าน เช่น 
  5 five    15 fifteen  

39 thirty-nine   44 forty-four 
53 fifty-three   87 eighty-seven 
100 a hundred หรือ one hundred 

 ครูสุ่มเรียกนกัเรียนอ่านตวัเลขทีละคน 
3. ทบทวนการใช ้has และ have โดยครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน  

1.   I ________ got black eyes. 
2.   She ________ got a big nose. 
3.   He ________ got curly hair. 
4.   You ________ got a small mouth. 
5.   We ________ got short hair. 
6.   It ________ got long ears. 

จากนั้นสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาเขียนคาํตอบบนกระดาน ใหน้กัเรียนท่ีเหลือช่วยกนัตรวจวา่ ถูกตอ้ง
หรือไม่ ถา้ผดิ นกัเรียนแกไ้ขใหถู้กตอ้ง สุดทา้ยใหช่้วยกนัสรุปหลกัการใช ้have และ has  
คาํตอบ :  1. have   2. has   3. has  

 4. have   5. have   6. has 
 
ขั้น Presentation 

1. สอนคาํคุณศพัทท่ี์ใชบ้รรยายรูปร่างหนา้ตา ไดแ้ก่ fair (ท่ีมีสีอ่อน), curly (หยกิ), dark (ท่ีมีสีเขม้) 
ดว้ยการนาํภาพบุคคลท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมาแสดง จากนั้นครูยกตวัอยา่งประโยคใหน้กัเรียนดู เช่น 

She’s got fair skin.  (เธอมีผวิขาว) 
He’s got curly hair.  (เขามีผมหยกิ) 

  I’ve got dark brown eyes. (ฉนัมีตาสีนํ้าตาลเขม้) 

ช่ัวโมงท่ี 1 
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 ครูสอนคาํคุณศพัทท่ี์ควรรู้เพิม่เติม ไดแ้ก่ straight (ตรง) โดยเขียนประโยคตวัอยา่งบนกระดาน เช่น 
She’s got straight hair.   (เธอมีผมตรง)   

 จากนั้นครูอธิบายตาํแหน่งของคาํคุณศพัทใ์หน้กัเรียนฟังวา่ จะอยูห่นา้คาํนาม 
2. ครูนาํบตัรภาพสตัว ์เช่น สุนขั แมว กระต่าย มาแสดง แลว้พดูประโยคต่อไปน้ี 

This is my pet. His name is Leo. He is 2 years old.  
He’s got big ears and short legs. He’s got black eyes  
and a black nose. He’s got brown and white hair. 
He’s very cute! 

 จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปโครงสร้างท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ ดงัน้ี 

  ประธาน + has/have + got + รูปร่างหนา้ตา. 
 ต่อมาครูถามวา่ ถา้ตอ้งการทาํโครงสร้างดงักล่าวใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธตอ้งทาํอยา่งไร เม่ือไดค้าํตอบ 

วา่ เติม not หลงั have/has ครูเขียนโครงสร้างบนกระดาน ดงัน้ี 
ประธาน + has/have + not + got + รูปร่างหนา้ตา.  

เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนแต่งประโยคเก่ียวกบัตนเอง โดยใชป้ระโยคบอกเล่าและปฏิเสธอยา่งละ                     
 1 ประโยค แลว้พดูต่อ ๆ กนัเป็นลูกโซ่ เช่น  

S1: I have got dark hair. I haven’t got fair hair. 
S2: I have got small eyes. I haven’t got big eyes. 

 
  

เม่ือกล่าวถึงสตัวเ์ล้ียง และรู้เพศของสตัว ์ชาวตะวนัตกจะใชส้รรพนาม he หรือ she แทน  
เช่น This is Judy. She is 3 years old.  
ในกรณีท่ีไม่รู้เพศ จะใชส้รรพนาม it แทนได ้

 
 

 
 

3. ครูแสดงภาพสตัวใ์หน้กัเรียนดูอีกคร้ัง แลว้ถามคาํถาม เช่น 

T: Has it got big ears? 
Ss: Yes, it has. 
T: Has it got long legs? 
Ss: No, it hasn’t. 
T: Has it got a black nose? 
Ss: Yes, it has. 

  จากนั้นครูเขียนประโยค Has it got big ears? บนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปโครงสร้าง  
ดงัน้ี Has/Have + ประธาน + got + …? ส่วนคาํตอบจะเป็น Yes, it has. หรือ No, it hasn’t. 
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 ใหน้กัเรียนเล่นเกมเพื่อทบทวนการใช ้have got จากเวบ็ไซตต่์อไปน้ี 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/have-got 

 

ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 7 Ex. 7 ใหน้กัเรียนอ่านคาํสัง่พร้อมกนั แลว้ใหน้กัเรียนดูตวัอยา่งขอ้ 1 พร้อมกนั 

ครูถามวา่ ทาํไมจึงตอบ has ใหน้กัเรียนช่วยกนัอภิปราย ต่อมาครูใหเ้วลานกัเรียนทาํขอ้ 2-6 ดว้ย
ตนเอง เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 5 คน อ่านคาํตอบของตนเองใหเ้พื่อนฟัง ครูเขียนคาํตอบท่ี
ถูกตอ้งบนกระดาน  
 
 

 2. Have 3. has 4. have  5. Have  6. has 
    
 

สุดทา้ยใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความในหนังสือเรียน หน้า 7 กรอบ Grammar  แลว้สรุปโครงสร้างสั้น ๆ 
ใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง 

2. หนังสือเรียน หน้า 7 Ex. 8 ใหน้กัเรียนดูภาพสุนขั จากนั้นครูอ่านประโยคแรกใหน้กัเรียนฟัง แลว้ให้
นกัเรียนบอกวา่ ประโยคแรกมีคาํใดผดิ เม่ือไดค้าํตอบวา่ เปล่ียน are เป็น is ครูใหท้าํกิจกรรม
เช่นเดียวกนัน้ีกบัขอ้ 2-5 ดว้ย เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัร 1 คน ออกมาอ่านขอ้ความท่ีหนา้ชั้น  
 

 

 2. is  3. has got 4.  has got 5.  has 
 
 

ขั้น Production 
ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนทาํช้ินงานเขียนบรรยายสตัวเ์ล้ียงของตนเองหรือสตัวท่ี์ตนเอง        
ช่ืนชอบ โดยใชข้อ้ความในหนงัสือเรียน หนา้ 7 Ex. 8 เป็นตน้แบบ  
เม่ือเขียนเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนตรวจทานงานเขียนของตนเองในเร่ืองความถูกตอ้งของตวัสะกด 
ไวยากรณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน ก่อนส่งใหค้รูตรวจ เม่ือครูตรวจเสร็จแลว้ใหน้กัเรียนลอก  
งานเขียนลงในกระดาษ A4 พร้อมติดภาพสตัวเ์ล้ียงดว้ย เสร็จแลว้ใหผ้ลดักนัออกมาอ่านคาํบรรยาย
เก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงของตนเองท่ีหนา้ชั้น เช่น 

This is my rabbit, Bella. She is one year old. She has got long ears and short tail.  
She has got red eyes and a pink nose. She has got brown hair too! I love her. She’s lovely! 
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ขั้น Warm Up 
1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั 

2. ครูใหน้กัเรียนทบทวนประโยคบรรยายรูปร่างหนา้ตาของสตัวเ์ล้ียง โดยครูแจกภาพสตัวเ์ล้ียงให้
นกัเรียน คนละ 1 ภาพ ใหแ้ต่ละคนพดูบรรยายเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตาของสตัวเ์ล้ียงตามภาพท่ีถือ เช่น 

 This is my pet. His name is Max. He is 3 years old. He’s got small ears and short legs. 
 He’s got black eyes and a black nose. He’s got black and white hair. He’s very cute! 

 

ขั้น Pre-Listening 
ครูทบทวนประโยคคาํถามท่ีใชถ้ามขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ อาย ุมีพี่นอ้งหรือไม่ มีสตัวเ์ล้ียงหรือไม่ 
โดยครูสนทนากบันกัเรียน 1 คน แลว้จึงเขียนประโยคคาํถามบนกระดาน เช่น   
 T:          What’s your name? 

S1: My name is ... 
T: How old are you? 
S1: I am ... 
T: Have you got any brothers or sisters? 
S1: Yes, I have got a sister. Her name is … / No. I haven’t. 
T: Have you got a pet? 
S1: Yes, I have ... / No. I haven’t. 

 
ขั้น Listening 

1. หนังสือเรียน หน้า 7 Ex. 9 ครูบอกวา่ นกัเรียนจะไดฟั้งบทสนทนาระหวา่ง Tom กบัผูห้ญิงคนหน่ึง
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของ Tom และคนในครอบครัว จากนั้นครูอ่านคาํถามขอ้ท่ี 1-5 ใหน้กัเรียนฟัง 
และขีดเสน้ใตค้าํสาํคญัในประโยค เช่น old, mother, father, brother, name, dog เม่ือเขา้ใจคาํถาม
แลว้ ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง 1 คร้ัง ครูถามวา่ นกัเรียนฟังทนัหรือไม่ ถา้ไม่ทนั ครูเปิด CD ใหฟั้ง
อีกคร้ัง เสร็จแลว้ครูเฉลยคาํตอบดว้ยการเปิด CD แลว้หยดุเป็นช่วง เพือ่ใหน้กัเรียนฟังคาํตอบ 

 
 
 
 

ช่ัวโมงท่ี 2 
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Woman:  Hello. Can I ask you some questions? 
Boy:   Yes, of course. 
Woman:  What’s your name? 
Boy:   Tom.  
Woman:  How old are you, Tom? 
Boy:   I’m eleven. 
Woman:  Eleven, right. And how old is your mother? 
Boy:   She’s thirty-nine. 
Woman:  Thirty-nine, OK. How about your father? How old is he? 
Boy:   My father’s forty-two. 
Woman:  Forty-two. Have you got a brother or a sister, Tom? 
Boy:   I’ve got a brother. His name is Mike. 
Woman:  Is that M-I-K-E? 
Boy:   Yes, that’s right. 
Woman:  One more question. Have you got a pet? 
Boy:   Yes, I’ve got a dog. 
Woman:  What’s the name of your dog? 
Boy:   Cody. That’s C-O-D-Y. 
Woman:  Cody. OK, thank you, Tom. 

 

 
 
  1. eleven (11) 2. thirty-nine (39)  3. forty-two (42) 
  4. Yes, he has. 5. Cody 
 

 

2. ครูนาํบทสนทนาจาก Ex. 9 มาติดบนกระดาน ครูเปิด CD และใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียงตาม
จากนั้นใหน้กัเรียนจบัคู่ ฝึกพดูสนทนาตามตวัอยา่ง โดยครูเนน้ใหน้กัเรียนใชน้ํ้ าเสียงเหมือนใน                     
บทสนทนาดว้ย เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัร 1 คู่ ออกมาสนทนาใหเ้พื่อนฟัง  
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Weak classes:   ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 ฝ่ัง ใหฝ่ั้งซา้ยเป็น Woman ส่วนฝ่ังขวาเป็น Boy  
จากนั้นใหแ้ต่ละฝ่ังสลบักนัพดูบทสนทนา  

 

ขั้น Post-Listening 
1. ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนทาํงานคู่ แต่งบทสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัวของ

ตนเอง โดยใชค้าํถามในหนงัสือเรียน หนา้ 7 Ex. 9 เป็นตน้แบบ ครูใหเ้วลานกัเรียนเตรียมคาํตอบ 
จากนั้นใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกพดูถาม-ตอบกนั เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คู่ ออกมาสนทนา 

ท่ีหนา้ชั้น เช่น 
  S1:  What’s your name? 

 S2:  My name is Warunee Jailert. 
 S1:  How old are you? 
 S2:  I am 11 years old. 
 S1:  How old is your mother? 
 S2:  She is 40 years old. 
 S1:  How old is your father? 
 S2:  He is 45 years old. 
 S1:  Have you got any brothers or sisters? 
 S2:  Yes. I have one brother.  
 S1:  Have you got any pet?   
 S2:  Yes. I have a dog. His name is Winnie.  

2. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 7 Exs. 7-8 เป็นการบา้น 
  
 

 

Ex. 7 
 2.   Have 3.   hasn’t 4.   Has  5.   have 
  6.   hasn’t 7.   has  8.   Has   

Ex. 8 
1.   a  2.   a  3.   b  4.   c  5.   a 
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7. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจการตอบคาํถามจากการฟัง แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูล 
ของตนเอง และสมาชิก 
ในครอบครัว 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการเขียนบรรยายรูปร่าง
หนา้ตาของสตัวเ์ล้ียง หรือสตัว ์
ท่ีช่ืนชอบ 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 

8.4 บตัรคาํคุณศพัท ์บตัรภาพสตัวเ์ล้ียง 
8.5 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่5  I’ve got something for you!   
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- อ่านออกเสียงเช่ือมคาํในกลุ่มคาํหรือประโยคได ้
- พดูเล่าเร่ืองจากภาพได ้
- ตอบคาํถามจากการอ่านได ้ 
- แสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร    
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น
    อย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวดั    
 ต 1.1 ป. 5/2   อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน                                    
 ต 1.1 ป. 5/3  ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค                   

และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  

 ต 1.1 ป. 5/4 บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน           
                                  ง่าย ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ                                                                                                                            
มาตรฐาน ต 1.2      มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก      
    และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
      ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

4 ต 1.2 ป. 5/4            พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้
     อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 2.1 ป. 5/1  ใชถ้อ้ยคาํ นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
 ต 2.1 ป. 5/3   เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ  
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สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาเก่ียวกบัประเทศ สญัชาติ และรูปร่างหนา้ตา ช่วยใหเ้ขา้ใจ
เร่ืองท่ีฟัง อ่าน และเขียนส่ือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

  1) Language Features and Functions 
 Vocabulary:     poncho, present 

 Structure: I’ve got something for you.  
 What is it? It’s from Mexico. It’s a Mexican poncho!  
 What’s Manuela like? She’s nice. 
 Pronunciation:   Linking sounds 
  2) Language Skills 
 Speaking:  ออกเสียงเช่ือมคาํในกลุ่มคาํ หรือประโยค, พดูเล่าเร่ืองจากภาพ 
    แสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 Reading:   ตอบคาํถามจากการอ่าน 
  
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
        4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
        5.1  ใฝ่เรียนรู้     
 5.2   มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up 

1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั จากนั้นทบทวนประโยคคาํสัง่ท่ีใชใ้นหอ้งเรียน โดยครูพดูออกคาํสัง่ 
หรือใหน้กัเรียน 1 คน ออกมาพดูออกคาํสัง่ แลว้ใหน้กัเรียนแสดงท่าทางตามคาํสัง่เหล่านั้น 

2. ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศและสัญชาติ ดว้ยการเล่นเกม What’s missing? โดยครูนาํบตัร
คาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศมาติดเรียงบนกระดาน 4 ใบ ใหเ้วลานกัเรียนจดจาํคาํศพัทท่ี์อยูบ่นกระดาน 
ประมาณ 10 วนิาที จากนั้นใหทุ้กคนหลบัตา ครูดึงบตัรคาํศพัทอ์อก คร้ังละ 1 ใบ ใหน้กัเรียนลืมตา
และบอกวา่ บตัรคาํศพัทใ์ดหายไป ครูทาํกิจกรรมเช่นเดียวกนัน้ีอีก 2-3 รอบ 

3. ทบทวนการใช ้have/has got ในประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตา โดยครูเขียน
ประโยคบอกเล่าบนกระดาน  

1.   Max has got brown hair and a long tail. 
2.   I have got blue eyes and blonde hair. 
3.   They have got small eyes and long legs. 
4.   Luna has got white fur and a pink nose. 
5.   It has got short legs and small ears. 

 จากนั้นใหน้กัเรียนผลดักนัออกมาเขียนประโยคปฏิเสธและประโยคคาํถามบนกระดาน เสร็จแลว้ 
ครูตรวจวา่ นกัเรียนเขียนไดถู้กตอ้งหรือไม่  
คาํตอบ: 1.   ปฏิเสธ:    Max hasn’t got brown hair and a long tail. 
 คาํถาม:    Has Max got brown hair and a long tail? 

2.   ปฏิเสธ:    I haven’t got blue eyes and blonde hair. 
 คาํถาม:    Have you got blue eyes and blonde hair? 
3.  ปฏิเสธ:    They haven’t got small eyes and long legs. 
 คาํถาม:    Have they got small eyes and long legs? 
4.   ปฏิเสธ:    Luna hasn’t got white fur and a pink nose. 
 คาํถาม:    Has Luna got white fur and a pink nose? 
5.   ปฏิเสธ:    It hasn’t got short legs and small ears. 
  คาํถาม:    Has it got short legs and small ears? 

เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงประโยคพร้อม ๆ กนั โดยเนน้ใหน้กัเรียนออกเสียงรูปยอ่  
(contraction) ของคาํวา่ hasn’t และ haven’t ใหถู้กตอ้ง รวมทั้งออกเสียงเช่ือมคาํในประโยค เช่น 
and a,    eyes and,   legs and        
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ขั้น Presentation 
1. นาํเสนอคาํศพัทก่์อนการอ่าน ไดแ้ก่ poncho  

(เส้ือคลุมไม่มีแขน แต่มีรูตรงกลางสาํหรับ 
สวมท่ีศีรษะท่ีชาวเมก็ซิกนัใส่), present (ของขวญั) 
ดว้ยการใชบ้ตัรภาพ จากนั้นใหฝึ้กลงเสียงเนน้หนกั
ในคาํศพัทท่ี์มีมากกวา่ 1 พยางค ์ดงัน้ี 

poncho   present 
 

  

 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ คาํวา่ present ถา้ลงเสียงหนกัท่ีพยางคแ์รก จะหมายถึง ของขวญั  
ถา้ลงเสียงหนกัท่ีพยางคท่ี์ 2 จะหมายความวา่ เสนอ ซ่ึงเป็นคาํกริยา ดงันั้น นกัเรียนตอ้งออกเสียง 
ใหช้ดัเจน มิฉะนั้นอาจทาํใหก้ารส่ือสารผดิพลาดได ้

2. ทบทวนประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตาและนิสยั  
What does he look like?  He’s got dark hair and black eyes. 
What’s he like?   He’s nice. 

 จากนั้นครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัและฝึกถาม-ตอบ 
3. ครูเขียนบทสนทนาต่อไปน้ีบนกระดาน           

A: I’ve got something for you. 
B: Thank you. What is it? 
A: It’s from Mexico. It’s a Mexican poncho! 

ครูอธิบายวา่ บทสนทนาน้ีเก่ียวกบัการมอบของขวญั เม่ือมีคนใหข้องขวญั เราตอ้งกล่าวขอบคุณวา่ 
Thank you. และแกะกล่องของขวญัทนัที จากนั้นครูถามวา่ ประเทศไทยมีวฒันธรรมการให้
ของขวญัเหมือนชาวตะวนัตกหรือไม่ ถา้มี ใหอ้ภิปรายวา่ เหมือนหรือแตกต่างจากตะวนัตกอยา่งไร 

4. ครูอ่านออกเสียงประโยคในเน้ือเร่ืองใหน้กัเรียนฟังทีละกรอบ แลว้ใหน้กัเรียนฝึกพดูตาม โดยครู
เนน้ใหน้กัเรียนออกเสียงเช่ือมคาํ (linking sounds) ในประโยคต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

Come in.     

What is it? 

It’s a Mexican poncho! 

I’ve got a photo of her on the computer. 
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1.   Yes, she has.  2.   She’s tall. She’s got dark hair and brown eyes. 

She’s got dark hair and brown eyes. 

It’s a Mexican hat. 

Is it Manuela’s?  

ขั้น Practice  
1. หนังสือเรียน หน้า 8-9 Ex. 10 ครูใหน้กัเรียนดูภาพ แลว้ตอบคาํถาม เช่น  

How many people are there in picture 1? (There are five people.) 
What are their names ? (Oscar, Tom, Wendy, Cindy and Lin.) 
What does Oscar do in picture 2? (He gives a present to his friend.) 

จากนั้นครูบอกวา่ ครูจะเปิด CD ใหฟั้งและอ่านเน้ือเร่ืองตามไปดว้ย จากนั้นอ่านประโยคขอ้ 1-2  
ท่ีใหม้า แลว้ตอบวา่ประโยคดงักล่าวถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ถูกใหต้อบ Yes ถา้ไม่ถูกใหต้อบ No  
เม่ือนกัเรียนเขา้ใจแลว้ ครูเปิด CD ใหฟั้งและช้ีตามไปดว้ย เสร็จแลว้ครูเฉลยคาํตอบบนกระดาน 
และเปิด CD อีกคร้ัง เพื่อใหน้กัเรียนฟังและพดูตาม ครูย ํ้าใหน้กัเรียนใชน้ํ้ าเสียงใกลเ้คียงกบัตวัละคร
ในเร่ือง 
 

     1.   Yes   2.   No  
  

2. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม จากนั้นครูถ่ายเอกสาร Story Cutouts จากแบบฝึกหดั (Workbook) 
หนา้ 79 โดยครูตดัแบ่ง Story Cutouts ตามกรอบ แลว้แจกนกัเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ครูอธิบายวา่         
ใหแ้ต่ละกลุ่มเรียงลาํดบัเน้ือเร่ืองใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้แต่ละคนในกลุ่มพดูประโยคประกอบเน้ือเร่ือง         
ในแต่ละกรอบจนจบเร่ือง 

3. หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 11 ครูใหน้กัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอีกคร้ัง โดยก่อนใหน้กัเรียนอ่านดว้ยตนเอง 
ครูอธิบายความหมายของประโยคขอ้ 1-2 ใหน้กัเรียนฟัง จากนั้นใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตค้าํสาํคญัท่ี
ตอ้งคน้หาในเน้ือเร่ือง เช่น photo, look like ต่อมาครูใหเ้วลานกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบคาํถาม
ดว้ยตนเอง เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 2 คน บอกคาํตอบ  
 
 

 
4. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนั จากนั้นครูบอกวา่ สมมติวา่วนัน้ีเป็นวนัเกิดเพื่อน นกัเรียนจะนาํของขวญั

อะไรมอบใหเ้พื่อน ใหน้กัเรียนสนทนาโดยใชต้วัอยา่งในเน้ือเร่ือง เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัร 2-3 คู่ 
ออกมาสนทนาท่ีหนา้ชั้น เช่น 
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S1: I’ve got something for you. 
S2: Thanks. What is it? 
S1: It’s from Japan. It’s a comic book!      

  

 

ขั้น Production 

1. ใหน้กัเรียนจบักลุ่มแสดงบทบาทสมมติโดยใชเ้น้ือเร่ืองในหนงัสือเรียน หนา้ 8-9 โดยครูเนน้ 
ใหน้กัเรียนแสดงสีหนา้และท่าทางใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง ครูใหเ้วลานกัเรียนฝึกซอ้ม เสร็จแลว้ 
ใหแ้ต่ละกลุ่มผลดักนัออกมาแสดงบทบาทสมมติท่ีหนา้ชั้น 

2. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 8 Exs. 9-10 เป็นการบา้น 
 
 
  Ex. 9 

1.   c  2.   b  3.   d  4.   a 
Ex. 10   

 2.   Mexican 3.   thirteen 4.   dark  5.   brown 
 
 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
สงัเกตการออกเสียงเช่ือมคาํ 
ในกลุ่มคาํหรือประโยค 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตการพดูเล่าเร่ืองจากภาพ แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ แบบประเมินการแสดงละคร/        

บทบาทสมมติ 
ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้น 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์
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8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 

8.4 บตัรภาพ 
8.5 บตัร Story Cutouts 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่6  You’ve got an email! 
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- อ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละขอ้ความท่ีกาํหนดได ้
- ตอบคาํถามจากการอ่านและฟังได ้
- พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองได ้
- เขียนอีเมลแนะนาํตนเองกบัเพื่อนใหม่ได ้

 

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น
    อย่างมีเหตุผล 
      ตัวช้ีวดั               
 ต 1.1 ป. 5/2  อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน                                     
 ต 1.1 ป. 5/4 บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน  
   ง่าย ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ                                                                                                                             
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ 
   โดยการพดูและการเขียน 
 ตัวช้ีวดั                                                                                                                                                                                   
 ต 1.3 ป. 5/1     พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้
   อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ตัวช้ีวดั 

 ต 2.1 ป. 5/3   เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ  
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1     ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
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2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลส่วนตวั ช่วยใหพ้ดู อ่าน                  
และเขียนส่ือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
  1) Language Features and Functions 
  Structure:  Hi! My name is ... I’m ... and I’m from ...  
    I’m ... years old. I’m ... and I’ve got ... hair and ... eyes.  
    My favourite colour is ...  

  What about you? Your email friend. 
Pronunciation: Pronouncing words begin with br  

     Function:              Giving personal information 
2) Language Skills 
    Listening:  ตอบคาํถามจากการฟัง 

 Speaking: พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
      Reading: ตอบคาํถามจากการอ่าน 
      Writing: เขียนอีเมลแนะนาํตนเองกบัเพื่อนใหม่ 
 
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน         
        4.1  ความสามารถในการส่ือสาร  
 4.2  ความสามารถในการคิด 
  
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
      5.1  ใฝ่เรียนรู้  
  5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up 

1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั 
2. ทบทวนเน้ือเร่ืองในคาบท่ีแลว้ โดยครูถามนกัเรียน เช่น 

T: What does Oscar give to his friend? 
Ss: It’s a poncho. 
T: Where is Manuela from? 
Ss: She’s from Mexico. 
T: How old is she? 
Ss: She’s thirteen. 

3. ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศและสัญชาติดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ใหเ้ล่นเกม Invisible 
Man โดยครูวาดภาพคน 2 คน บนกระดาน ซ่ึงประกอบดว้ย หวั ลาํตวั แขนซา้ย แขนขวา ขาซา้ย        
และขาขวา จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มผลดักนัทายตวัอกัษรท่ีคิดวา่มีในคาํศพัทท่ี์ครูกาํหนด กลุ่มใด              
ทายถูก ครูลบอวยัวะของภาพคนกลุ่มดงักล่าวออกทีละส่วน ใหท้าํกิจกรรมน้ีไปเร่ือย ๆ กลุ่มใดท่ี     
ครูลบอวยัวะออกทั้งหมดจนกลายเป็น Invisible Man ก่อน เป็นกลุ่มท่ีชนะ  

4. ทบทวนคาํคุณศพัทท่ี์ใชบ้รรยายลกัษณะ เช่น short, tall, long, fair, big และ small โดยครูนาํบตัรคาํ 
มาแสดง แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัแต่งประโยค 

5. ครูเขียน email friend บนกระดาน แลว้ถามนกัเรียนวา่ Have you got an email friend? ถา้นกัเรียน
ตอบวา่ มี ครูถามนกัเรียนต่อวา่ What do you write to a new friend? ครูรวบรวมคาํตอบของ 
นกัเรียนมาเขียนบนกระดาน เช่น name, age, favourite colour, hobbies เสร็จแลว้ครูบอกนกัเรียนวา่ 
วนัน้ีเราจะไดเ้รียนรู้วิธีการเขียนอีเมลแนะนาํตนเองกบัเพือ่นใหม่ 
 

ขั้น Presentation 
1. ครูเขียนคาํศพัทต่์อไปน้ีบนกระดาน 

the UK  brown  brother 
ครูขีดเสน้ใต ้br ในคาํศพัท ์แลว้อธิบายวา่ br เป็นพยญัชนะควบกลํ้าในภาษาองักฤษ  
ครูออกเสียงคาํศพัทใ์หน้กัเรียนฟัง 2-3 คร้ัง ใหน้กัเรียนตั้งใจฟังและออกเสียงตามพร้อมกนั                      

 ครูสงัเกตการออกเสียงของนกัเรียน ถา้ไม่ถูก ครูแนะนาํใหน้กัเรียนออกเสียงคาํนั้นจนกวา่จะถูกตอ้ง 
ต่อมาครูเขียนประโยค My brother has got brown eyes. He is in the UK, but he isn’t British.  
He is Thai. บนกระดาน เพือ่ใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงพยญัชนะควบกลํ้า /br/  
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 การออกเสียงพยญัชนะควบกลํา้ br  
 เสียงควบกลํ้า /br/ เป็นเสียงควบกลํ้าท่ีไม่มีในภาษาไทย ดงันั้น คนไทยจึงมีปัญหา                       
 ในการออกเสียงควบกลํ้าน้ี โดยจะออกเสียงพยญัชนะ /b/ เพียงอยา่งเดียว แต่ไม่ออกเสียง 

พยญัชนะ /r/ ร่วมดว้ย ซ่ึงอาจทาํใหก้ารส่ือสารผดิความหมายไป ครูเนน้ใหน้กัเรียน 
ออกเสียงใหถู้กตอ้ง  
ครูใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงพยญัชนะควบกลํ้า /br/ โดยเปิดคลิปวิดีโอช่ือวา่ Fun Word  
Pattern “br” (Fun Phonics) จากเวบ็ไซตต่์อไปน้ี 
https://www.youtube.com/watch?v=TDe4xMg6OrU 
หรือครูเขา้ไปท่ี www.youtube.com จากนั้นพิมพค์าํสาํคญั เช่น br sounds ในช่องคน้หา 
 

 

2. นาํเสนอคาํศพัทเ์ก่ียวกบัเมืองสาํคญัต่าง ๆ ในโลก ไดแ้ก่ Madrid (มาดริด), Mexico City (เมก็ซิโก 
ซิต้ี), Paris (ปารีส), Rome (โรม), Athens (เอเธนส์), Berlin (เบอร์ลิน), New York (นิวยอร์ก) และ 
London (ลอนดอน) โดยครูนาํบตัรภาพเมืองต่าง ๆ มาแสดงใหน้กัเรียนดูแลว้พดูบอกนกัเรียน เช่น 
 

 
Madrid is in Spain. 

 
 

 
 
Paris is in France. 
 
 
 
 
 
New York is in the USA. 

 
 
 

Par is 

New York 

Madr id 
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     Rome is in Italy. 
 
 

จากนั้นครูเขียนช่ือเมืองต่าง ๆ บนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนฝึกลงเสียงหนกั (word stress) ในคาํ ดงัน้ี 
 Madr id  Mexico City   Paris   Athens    
 Berlin   New York   London 
แลว้ครูอธิบายวา่ ถา้นกัเรียนจะถามวา่เมือง/สถานท่ีนั้นอยูใ่นประเทศใด ใหถ้ามวา่ 
 ถาม:   Where is + ช่ือเมือง/สถานท่ีท่ีเราอยากรู้? 
 ตอบ:  It’s in + ช่ือประเทศ. 
 เช่น   Where is Rome?  It’s in Italy. 
 

  

 ครูสามารถดาวน์โหลดบตัรภาพเก่ียวกบัเมืองต่าง ๆ ทัว่โลก ไดจ้ากเวบ็ไซตต่์อไปน้ี 
 http://www.mes-english.com/games/files/cities_flash.php  
  

3. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 2-3 คน ถามสีท่ีครูชอบ เม่ือครูตอบแลว้ ครูถามนกัเรียนกลบั โดยใชป้ระโยค 
What about you? เช่น 

S1: What is your favourite colour? 
T: I like red. What about you? 
S2: I like pink.  

 เสร็จแลว้ครูอธิบายวา่ What about you? มีความหมายวา่ แลว้คุณล่ะ ใชถ้ามเร่ืองเดียวกบัท่ีพดู               
 ไปก่อนหนา้น้ี 

 
 

ครูแนะนาํคลิปวิดีโอช่ือ Learn English – Difference between ‘How About &  
What About’ (Free English Lessons) ใหน้กัเรียนไปศึกษาเร่ืองการใช ้What about?  
และ How about? จากเวบ็ไซตต่์อไปน้ี 
https://www.youtube.com/watch?v=y_-U_C7tV5g  
หรือครูเขา้ไปท่ี www.youtube.com แลว้พมิพค์าํสาํคญัลงในช่องคน้หา เช่น How  
about? What about? 

Rome 
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ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 12 ใหน้กัเรียนอ่านอีเมลอยา่งรวดเร็ว แลว้ครูถามวา่ ผูขี้ยนอีเมลคือใคร 

(Danielle) ครูถามต่อวา่ Danielle เขียนอีเมลถึงใคร (Nicholas) ทั้งสองคนมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
(email friend) จากนั้นใหน้กัเรียนดูขอ้ความในอีเมล ซ่ึงแต่ละขอ้จะมีตวัเลือก 2 ตวัเลือก ใหน้กัเรียน
ฟัง CD 1-2 คร้ัง และเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง เสร็จแลว้ครูเปิด CD อีกคร้ัง เพื่อเป็นการเฉลยคาํตอบ  
ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 1 คน อ่านอีเมลทั้งหมดอีกคร้ัง   
 

 
 

Hi! 
My name is Danielle. 
I’m French and I’m from Paris. I’m twelve years old. I’m tall and I’ve got dark  
hair and blue eyes. My favourite colour is red.  
What about you?  
Your email friend,  
Danielle   

 

   
 
   1.   French  2.   twelve  3.   tall 
   4.   dark   5.   blue   6.   red 
 

2. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 13 ใหน้กัเรียนทาํงานคู่ อ่านอีเมลใน Ex. 12 อีกคร้ัง แลว้ตอบคาํถาม 
ขอ้ 1-4 โดยครูอ่านคาํถามขอ้ 1-4 แลว้ใหน้กัเรียนฟังและขีดเสน้ใตค้าํสาํคญัในคาํถาม เช่น Where, 
How old, look like, Danielle, favourite colour จากนั้นใหเ้วลาแต่ละคู่อ่านอีเมลอยา่งรวดเร็วและ
ตอบคาํถามดงักล่าว เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 4 คู่ พดูเฉลยคาํตอบ  

  

 
 1.   She’s from France/Paris.    
 2.   She’s twelve years old. 
 3.   She’s tall. She’s got dark hair and blue eyes.  
 4.   Danielle’s favourite colour is red. 
   

3. ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านออกเสียงอีเมล หนา้ 10 ตามไปดว้ย 
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4. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 14 ครูขออาสาสมคัรอ่านประโยคในหนงัสือเรียนใหเ้พือ่นฟัง จากนั้นให้
จบัคู่ฝึกพดูทกัทายและแนะนาํตนเอง โดยใชป้ระโยคในหนงัสือเรียน หนา้ 10 เป็นตน้แบบ และให้
สมมติวา่ ตนเองมาจากประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ Greece ครูใหเ้วลานกัเรียนฝึกพดู เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียน 
3-4 คู่ ออกมาพดูทกัทายและแนะนาํตวัท่ีหนา้ชั้น เช่น 

S1: Hi! My name is Andy. I’m French and I’m from Paris. 
S2: Hi! My name is Laura. I’m English and I’m from London. 

5. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 15 ใหน้กัเรียนเล่นเกมทายช่ือบุคคลในภาพ ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง
ประโยคท่ีใชใ้นการเล่นเกม 
 

 
 

S1: Is it a boy or a girl? 
S2: A boy. 
S1: Has he got dark hair? 
S2: Yes, he has. 
S1: Is he tall? 
S2: No, he isn’t. 
S1: Is it … Bob? 
S2: Yes, it is! 

  

โดยใหน้กัเรียนส่งตวัแทนออกมายนืหนา้ชั้น 1 คน ใหน้กัเรียนคนดงักล่าวนึกช่ือคนในภาพ 1 คน 
ไวใ้นใจ จากนั้นใหเ้พื่อนผลดักนัถามคาํถามเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตาของบุคคลนั้น ๆ จนไดค้าํตอบท่ี
ถูกตอ้ง ครูใหน้กัเรียนผลดักนัออกมาเล่นเกมจนครบทุกคนในภาพ 
  

 
ครูอธิบายวา่ เราสามารถใช ้it กบัคนได ้ในกรณีท่ีไม่รู้เพศท่ีแน่นอน  
หรือการพดูท่ีไม่คาํนึงถึงเพศ เช่น Is it a boy? Is it Nina?  

 

6. หนังสือเรียน หน้า 11 Sound Spot ครูเขียนคาํวา่ bring, brush, bread บนกระดาน และใหน้กัเรียน
ออกเสียงตามครูหลาย ๆ คร้ัง จากนั้นครูใหน้กัเรียนดูภาพและช่วยกนับอกความหมาย ต่อมาให้
นกัเรียนฝึกออกเสียงคาํศพัทเ์สียง /br/ โดยครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังประโยค และฝึกพดูตาม                      
จนคล่อง 
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I bring a brush and some bread to school. 

 
ขั้น Production 

1. ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนเขียนอีเมลแนะนาํตนเองกบัเพื่อนใหม่ โดยใชอี้เมลในหนงัสือเรียน 
หนา้ 10 Ex. 12 เป็นแบบ เม่ือเขียนเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนตรวจความถูกตอ้งดา้นไวยากรณ์ 
เคร่ืองหมายวรรคตอน และการสะกดคาํ เสร็จแลว้ใหอ้อกมาอ่านอีเมลของตนเองท่ีหนา้ชั้น  
  

(ตวัอยา่งคาํตอบ) 
Hi! 
My name is Chatsuda. 
I’m Thai and I’m from Bangkok. I’m eleven years old. I’m tall and I’ve got dark  
hair and brown eyes. My favourite colour is pink. 
What about you? 
Your email friend, 
Chatsuda 
 

2. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 9 Ex. 11 เป็นการบา้น  
3. ใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียงอีเมลในหนงัสือเรียน หนา้ 10 เป็นการบา้น และมาอ่านใหค้รูฟัง 

นอกเวลาเรียน 
 

 
Ex. 11 

 2.   from   3.   ten   4.   tall   
 5.   brown  6.   eyes   7.   blue  

 Now read again and answer. 
 1.   He’s from New York.  2.   He’s ten years old. 
 3.   No, he isn’t. He’s tall. 4.   His favourite colour is blue. 
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7. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน
และฟัง 

แบบฝึกหดั  ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตการออกเสียงพยญัชนะ      
ควบกลํ้า /br/ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตการอ่านออกเสียงขอ้ความ แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์
ประเมินการพดูใหข้อ้มูล 
เก่ียวกบัตนเอง 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการเขียนอีเมลแนะนาํ
ตนเองกบัเพื่อนใหม่ 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้น                
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 

8.4 บตัรภาพเมืองสาํคญัต่าง ๆ ในโลก 
8.5 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่7   How are you today? 
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ตอบคาํถามจากการอ่านได ้
- พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัช่ือและประเทศได ้
- เขียนใหข้อ้มูลสั้น ๆ เก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงได ้
- ร้องเพลงภาษาองักฤษง่าย ๆ ได ้

 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น 
    อย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวดั  
 ต 1.1 ป. 5/3 ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค 
    และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

 ต 1.1 ป. 5/4 บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน 
    ง่าย ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก                     
    และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ     
 ตัวช้ีวดั  
 ต 1.2 ป. 5/4 พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ 
    โดยการพดูและการเขียน 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.3 ป. 5/1 พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้ 
    อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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 ตัวช้ีวดั 
 ต 2.1 ป. 5/3 เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
  
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจความหมายของคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศและสัญชาติต่าง ๆ ช่วยใหฟั้ง พดู เขียน
ส่ือสาร และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
  1) Language Features and Functions 
 Vocabulary: sunny 
 Structure:  My name is Margarita and I’m from sunny Spain! 
  2) Language Skills 
   Speaking: พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัช่ือและประเทศ 
   Reading: ตอบคาํถามจากการอ่าน 
   Writing: เขียนใหข้อ้มูลสั้น ๆ เก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
 
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 4.1   ความสามารถในการส่ือสาร   
 4.2   ความสามารถในการคิด  
 4.3   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 5.1   ใฝ่เรียนรู้     
 5.2   มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้              
ขั้น Warm Up 

1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั จากนั้นใหน้กัเรียนกล่าวทกัทายเพื่อนท่ีนัง่ขา้ง ๆ 
2. ทบทวนการออกเสียงคาํท่ีข้ึนตน้ดว้ย br โดยครูเขียนประโยค I bring a brush and some bread to 

school. บนกระดาน แลว้แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านประโยคบนกระดาน  
3. ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศ โดยนาํธงชาติประเทศต่าง ๆ มาแสดงหนา้ชั้น แลว้ใหน้กัเรียน

ช่วยกนับอกวา่ เป็นธงชาติของประเทศอะไร และเมืองหลวงของประเทศดงักล่าวมีช่ือวา่อะไร เช่น 
T: What country is this? 
Ss: It’s the USA. 
T: Very good. What’s the capital of the USA? 
Ss: It’s Washington DC. 

 
    T: What country is this? 
    Ss: It’s Greece. 
    T: What’s the capital of Greece? 
    Ss: It’s Athens. 

    
  

  the USA ยอ่มาจาก the United States of America 
 
ขั้น Presentation             

1. ทบทวนประโยคท่ีใชท้กัทายและแนะนาํตนเอง โดยครูเขียนเน้ือเพลงในหนงัสือเรียน หนา้ 12 
จาํนวน 1 ท่อน บนกระดาน ดงัน้ี 

My name is Margarita 
And I’m from sunny Spain! 
How are you, how are you, 
And how are you again? 

 จากนั้นครูบอกวา่ ประโยค  
  My name is… (ฉนัช่ือ...) ใช ้I’m + ช่ือ. แทนกไ็ด ้ 

 I’m from… (ฉนัมาจาก...) ใช ้I come from… แทนกไ็ด ้
  How are you? (เป็นอยา่งไรบา้ง) ใช ้How are you doing? แทนกไ็ด ้ 
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ต่อมาใหดู้เน้ือเพลงอีกคร้ัง แลว้ถามวา่ What rhymes with ‘again’? โดยครูอธิบายความหมายของ
rhyme “เสียงสมัผสั” (ออกเสียงคลา้ยกนั) เม่ือไดค้าํตอบวา่ Spain ครูทาํกิจกรรมน้ีกบัเน้ือเพลง 
ท่อนอ่ืน  

2. ครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน 

 I’m from sunny Spain.                 I’m from the UK.  I’m from the USA. 
 จากนั้นอ่านประโยคใหน้กัเรียนฟัง แลว้ใหน้กัเรียนสงัเกตการออกเสียงคาํวา่ from ครูอธิบายวา่  

เม่ือ from อยูใ่นประโยค เราจะออกเสียงแบบ weak form จาก /frɒm/ เป็น /frəm/ แทน  
ต่อมาครูช้ีท่ีแต่ละประโยค แลว้ใหน้กัเรียนออกเสียงใหถู้กตอ้ง 
    

 
  

 การออกเสียงแบบ weak form เพื่อใหก้ารส่ือสารภาษาองักฤษเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และกระชบั เราจะไม่ลงเสียงหนกัในทุกคาํของประโยค แต่จะลงเสียงหนกัเฉพาะในบางคาํ 
ซ่ึงจะออกเสียงเตม็ strong form และคาํบางคาํ ซ่ึงอาจเป็นคาํท่ีเราไม่ตอ้งการเนน้  
หรือทาํหนา้ท่ีเติมเตม็ไวยากรณ์เท่านั้น จะออกเสียงในรูป weak form 

 ตวัอยา่งเช่น What do you do? เจา้ของภาษาจะออกเสียง do คาํแรกจาก /du:/ เป็น /də/ 
 เพราะ do ในท่ีน้ีทาํหนา้ท่ีเติมเตม็ไวยากรณ์ในประโยคคาํถามเท่านั้น ไม่มีความหมาย 

ในตวัเอง ส่วน do ท่ีทา้ยประโยคจะออกเสียงเตม็ เน่ืองจากเป็นคาํกริยา ซ่ึงบอกเน้ือหา                  
ในประโยค 

 ท่ีมา:  https://www.youtube.com/watch?v=e-SgbV0VtoY 
 

3. ครูอธิบายความหมายของคาํวา่ sunny (มีแสงแดด) แก่นกัเรียน และใหน้กัเรียนออกเสียงคาํศพัท ์ 
ตามครู 

4. ครูสอนคาํศพัท ์the UK ยอ่มาจากคาํวา่ the United Kingdom (สหราชอาณาจกัร) แลว้ออกเสียง
คาํศพัทใ์หน้กัเรียนฟังและฝึกออกเสียงตามจนคล่อง 
   

ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 16 ใหน้กัเรียนดูภาพธงชาติในหนงัสือเรียน แลว้ถามวา่ What countries 

are these? เม่ือนกัเรียนตอบวา่ Spain, the UK and the USA. แลว้ ครูอธิบายเน้ือเพลงแก่นกัเรียน 
แลว้เปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและดูเน้ือเพลงตามไปดว้ย ครูเปิด CD อีกคร้ัง ใหน้กัเรียนฝึกร้องตาม 
จนคล่อง ต่อมาแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลง พร้อมคิดท่าทางประกอบดว้ย  
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2. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 17 ใหน้กัเรียนกลบัไปอ่านเน้ือเพลงและดูภาพประกอบใน Ex. 16 อีกคร้ัง 
แลว้ตอบวา่ ขอ้ความในขอ้ 1-4 ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ถูกตอ้งใหพ้ดูวา่ Yes ถา้ไม่ถูกตอ้งใหพ้ดูวา่ No 
และบอกคาํตอบท่ีถูกตอ้งดว้ย ครูใหเ้วลาอ่านเน้ือเพลงและตอบคาํถาม ครูเฉลยคาํตอบโดยการอ่าน
ประโยค Magarita’s Spanish. Yes or No? ใหน้กัเรียนตอบ ครูทาํกิจกรรมเช่นเดียวกนัน้ีกบัขอ้ท่ีเหลือ 
 

 
 
 

   1.   Yes  2.   No  3.   No  4.   No 
 

3. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกพดูถาม-ตอบโดยใชข้อ้มูลในเน้ือเพลงในหนงัสือเรียน หนา้ 12 Ex. 16 ครูให้
เวลานกัเรียนฝึกพดูจนคล่อง เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียนออกมาพดูถาม-ตอบใหเ้พื่อนฟัง เช่น 

S1: Hi. What’s your name?   
S2: My name is Margarita. 
S1: Where are you from?   
S2: I’m from Spain. 

 
ขั้น Production  

1. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แลว้เปล่ียนเน้ือเพลงในท่อนท่ีเป็นช่ือกบัประเทศ แลว้ฝึก 

ร้องเพลงดงักล่าว ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ กลุ่มร้องเพลง โดยครูอาจจะใหน้กัเรียนทาํธงชาติ
ประกอบประเทศในเน้ือเพลงของนกัเรียนดว้ยกไ็ด ้

2. ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตหรือนิตยสารเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียง
จากประเทศต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ 1 คน แลว้ติดภาพบุคคลดงักล่าวในกระดาษ A4 พร้อมภาพ         
ธงชาติของประเทศท่ีบุคคลดงักล่าวอาศยัอยูด่ว้ย จากนั้นตกแต่งใหส้วยงาม และเขียนใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัช่ือ ประเทศ และบรรยายรูปร่างหนา้ตาสั้น ๆ เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนออกมาพดูนาํเสนอ                 
ท่ีหนา้ชั้น 
 

 
 

His name is Cristiano Ronaldo. He’s from Portugal. 
He is tall. He has got short hair. 
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3. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 10 Exs. 12-13 เป็นการบา้น   
 
  
   

Ex. 12 
 1.   Spain 2.   UK 3.   USA  

Ex. 13 
1.   Buddy 2.   Margarita  3.   Richard 4.   Margarita  

 
 

7. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน  แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตการพดูขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัช่ือและประเทศ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินช้ินงานเขียนใหข้อ้มูล 
สั้น ๆ เก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตการร้องเพลงภาษาองักฤษ แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์
ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้น 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 

8.4 บตัรภาพธงชาติของประเทศต่าง ๆ 
8.5 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่8 They’re from the UK!    
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ตอบคาํถามจากการอ่านและเติมขอ้มูลลงในตารางได ้
- พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
- เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท่ีชอบได ้

 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น 
  อย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวดั 

 ต 1.1 ป. 5/3 ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยค                
    และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
 ต 1.1 ป. 5/4 บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน 
  ง่าย ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก       
  และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ    
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/4           พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ 
 โดยการพดูและการเขยีน 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.3 ป. 5/1 พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้
   อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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 ตัวช้ีวดั 
 ต 2.1 ป. 5/2  ตอบคาํถาม/บอกความสาํคญัของเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง และชีวิต 
    ความเป็นอยูง่่าย ๆ ของเจา้ของภาษา 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
    และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
       ตัวช้ีวดั 
       ต 4.2 ป. 5/1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
 
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน พดู/เขียนแนะนาํเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีได ้  
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
   1) Language Features and Functions 
    Vocabulary: (Countr ies) Northern Ireland, England, Scotland, Wales  
   (Capital cities) Belfast, London, Edinburgh, Cardiff 
   (Nouns) mountains, rivers 
   (Preposition) above 
 Structure: She’s from Belfast, the capital of Northern Ireland.  
 He’s from London, the capital of England.  
  Function: Giving other’s information   
   2) Language Skills 
  Speaking: พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
  Reading: ตอบคาํถามจากการอ่าน 
  Writing: เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท่ีชอบ 
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4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
 4.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up 

1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั 

2. ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศและเมืองต่าง ๆ ดว้ยการใชบ้ตัรคาํ โดยครูแสดงบตัรคาํช่ือเมืองให้
นกัเรียนดู ใหน้กัเรียนบอกวา่ เมืองดงักล่าวอยูใ่นประเทศอะไร โดยใชโ้ครงสร้าง                                      
ช่ือเมือง + is in + ช่ือประเทศ.  เช่น 

T: (แสดงบตัรคาํ ‘London’) 
Ss: London is in the UK. 
T: (แสดงบตัรคาํ ‘Washington DC’) 
Ss: Washington DC is in the USA. 

จากนั้นครูแจกบตัรคาํใหน้กัเรียนแต่ละคู่ฝึกพดูถาม-ตอบ  
3. ทบทวนการออกเสียงคาํวา่ from ในรูป weak form ในคาํท่ีไม่ลงเสียงหนกั โดยครูเขียนประโยค

ต่อไปน้ีบนกระดาน 
I’m from Phuket.   She’s from Greece. 
Where are you from?    

 จากนั้นครูช้ีทีละประโยค ใหน้กัเรียนแต่ละแถวผลดักนัอ่านประโยค  
4. ครูถามวา่ นกัเรียนเคยไปเท่ียวต่างประเทศหรือไม่ ถา้เคย นกัเรียนเคยไปท่ีใดบา้ง หากไม่เคย นกัเรียน

อยากไปประเทศอะไร เพราะเหตุใด ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน 
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ขั้น Presentation 
1. นาํเสนอสาํนวนในบทอ่าน ไดแ้ก่ by the sea (ติดทะเล), in the centre of the city (ในใจกลางเมือง), 

high above the city (สูงหรือเหนือกวา่เมือง) โดยใชบ้ตัรภาพสถานท่ีท่ีมีลกัษณะดงักล่าว หรือครู    
วาดภาพบนกระดาน จากนั้นอธิบายวา่ by, in และ above เป็นคาํบุพบท (prepositions)  

by   มีความหมายวา่   ติด (กบั) 
in   มีความหมายวา่   ใน 
above  มีความหมายวา่    เหนือ 

เราใชค้าํบุพบทบอกท่ีตั้งของสถานท่ีต่าง ๆ จากนั้นครูยกตวัอยา่งประโยค 

The London Eye is by the river. 
The Eiffel Tower is in the centre of Paris. 
Doi Intanon is high above Chiangmai city. 

     
 

  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ คาํท่ีมีความหมายตรงขา้มกบั above คือ below ซ่ึงแปลวา่ ตํ่ากวา่  
หรืออยูใ่ต ้เช่น  

The Dead Sea is in Jordan. It is below sea level. 
The bank is below our office. 

 

     
 
  ครูอธิบาย above ออกเสียงวา่ /əˈbʌv/ โดยออกเสียงสระ /ʌ/ ไม่ใช่ /o/ 
 
 
 

  ท่ีมา: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/above  
 

2. ครูนาํแผนท่ีสหราชอาณาจกัร (the United Kingdom) มาแสดงใหน้กัเรียนดู ดงัน้ี 
T: Look at the map! How many countries are 
 there in the UK? 

      Ss: There are four countries. 
      T: That’s right. What are they? 
      Ss: They are England, Wales, Scotland and  

Northern Ireland.     



 

74 

     
 

 the UK หรือ the United Kingdom ประกอบดว้ย 4 ประเทศ ไดแ้ก่ องักฤษ เวลส์  
สกอตแลนด ์และไอร์แลนดเ์หนือ 
ส่วน Great Britain หรือ Britain ประกอบดว้ย 3 ประเทศ ไดแ้ก่ องักฤษ เวลส์ สกอตแลนด ์ 
โดยไม่รวมประเทศไอร์แลนดเ์หนือเขา้ไปดว้ย  
แต่ในการพดูแบบไม่เป็นทางการมกัมีการใชช่ื้อ Great Britain, Britain และ the UK          
ในความหมายเดียวกนั 
ท่ีมา: https://www.hands-on.co.th/english-schools/2014/10/england-united- 
  kingdom-และ-great-britain-ต่างกันอย่างไร 
   https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/great- 
  britain?q=Great+Britain 

 

3. นาํเสนอช่ือเมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ ในสหราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ Belfast, London, Edinburgh, 
Cardiff ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงตามครูหลาย ๆ คร้ัง โดยเนน้ลงเสียงหนกัในช่ือเมืองเหล่าน้ี                 
ใหถู้กตอ้ง 

Belfast  London  Edinburgh       Cardiff 
ครูอธิบายเพิ่มวา่ Edinburgh อ่านวา่ /ˈedɪnbərə/ จากนั้นครูยกตวัอยา่งประโยคใหน้กัเรียนดูและอ่าน

 ออกเสียงตาม       
Belfast is the capital of Northern Ireland.  London is the capital of England. 
Edinburgh is the capital of Scotland.  Cardiff is the capital of Wales. 

 ต่อมาครูถามวา่ ทราบความหมายของคาํวา่ the capital หรือไม่ ถา้ไม่ทราบ ครูอธิบายวา่ the capital 
มีความหมายวา่ เมืองหลวง ตอ้งเติม the ขา้งหนา้เสมอ หรือนกัเรียนอาจใช ้capital city แทนกไ็ด ้

     

 
  

 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ Ireland /ˈaɪələnd/ และ Iceland /ˈaɪslənd/ ไม่ใช่ประเทศเดียวกนั 
ทั้งมีการสะกด และออกเสียงต่างกนัดว้ย ดงันั้น นกัเรียนตอ้งจาํใหแ้ม่น โดย Ireland 
 ประเทศไอร์แลนดน์ั้น อยูบ่นเกาะไอร์แลนด ์ตั้งอยูใ่นมหาสมุทรแอตแลนติก พื้นท่ี
 ประมาณ 5 ใน 6 ของเกาะ เป็นท่ีตั้งของประเทศไอร์แลนด ์พื้นท่ีท่ีเหลือ 1 ส่วน เป็น 
ท่ีตั้งของ Northern Ireland หรือไอร์แลนดเ์หนือ ส่วน Iceland ประเทศไอซ์แลนด ์อยูบ่น
เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือระหวา่งกรีนแลนด ์นอร์เวย ์และสหราชอาณาจกัร 
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4. ทบทวนประโยคท่ีใชพ้ดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัช่ือ อาย ุประเทศ และเมืองหลวง 

What’s your name?   My name is … 
How old are you?     I am … 
Where are you from?   I am from … 
What is the capital of …?       It’s … 

5. ครูสอนการพดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีชอบ โดยครูเขียนประโยคคาํถามและคาํตอบให้
นกัเรียนดูบนกระดาน 

Where is your favourite place? 
My favourite place is Dream World. 

 ใหน้กัเรียนอ่านประโยคตามครู จากนั้นครูสุ่มถามนกัเรียน 3-4 คน ถามเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีชอบ 
 

ขั้น Practice 
1. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มน้ีเรียกวา่                

home group จากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งเน้ือหากนัอ่าน ดงัน้ี คนแรกของกลุ่มอ่านขอ้มูลของ 
Mary Taylor คนท่ี 2 อ่านขอ้มูลของ Josh Mann คนท่ี 3 อ่านขอ้มูลของ Donald MacKay และคนท่ี 4 
อ่านขอ้มูลของ Nerys Jones แลว้ใหน้กัเรียนคนท่ีไดห้วัขอ้เดียวกนัของแต่ละกลุ่มมาจบักลุ่มกนั            
ตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเรียกวา่ expert group ร่วมทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระอยา่งละเอียด จากนั้น
ใหน้กัเรียนเหล่านั้นกลบัไปยงักลุ่ม home group ในตอนแรก ช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มใหเ้ขา้ใจใน
สาระท่ีตนเองไดศึ้กษาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ เช่นน้ี สมาชิกทุกคนกจ็ะไดเ้รียนรู้ภาพรวมของ                  
สาระทั้งหมด เสร็จแลว้แต่ละกลุ่มเขียนขอ้มูลลงในตารางต่อไปน้ี 
  
 

Name City Country Age Favour ite place Location 
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Name City Country Age Favour ite place Location 
Mary Taylor Belfast Northern 

Ireland 
9 Giant’s 

Causeway 
It’s by the 

sea. 
Josh Mann London England 12 Regent’s Park It’s in the 

centre of 
the city. 

Donald MacKay Edinburgh Scotland 10 Edinburgh Castle It’s high 
above the 

city. 
Nerys Jones Cardiff Wales 11 Snowdonia Northern 

Wales 
 
 

 
 

2. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 18 ครูใหน้กัเรียนกลุ่ม home group เดิม ตอบคาํถามขอ้ 1-5 โดยก่อนอ่าน 
ครูอธิบายคาํถามและใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั เช่น Scotland, capital of Wales, Mary’s 
favourite place, Josh’s favourite place, Donald’s favourite place จากนั้นใหเ้วลาแต่ละกลุ่มอ่าน           
สั้น ๆ และตอบคาํถาม 

 

 

 
  

1.   Donald MacKay  2.   Cardiff   3.   Giant’s Causeway 
 4.   London, England  5.   Edinburgh Castle 

 
 

 
   

 

  ทางเดินยกัษ์ (Giant’s Causeway) ตั้งอยูใ่นบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของ 
ประเทศไอร์แลนดเ์หนือ มีลกัษณะเป็นกลุ่มเสาหินบะซอลตท์รง 6-12 เหล่ียม 
เรียงตวัลดหลัน่กนัไป มีจาํนวนประมาณ 40,000 แท่ง เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
อยา่งรุนแรงเม่ือ 60 ลา้นปีท่ีแลว้ องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนทางเดินยกัษ ์
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เม่ือปี ค.ศ. 1986 

  สวนสาธารณะรีเจนต์ (Regent’s Park) ตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็น  
  1 ใน 8 สวนสาธารณะของกรุงลอนดอน พื้นท่ี 395 เอเคอร์ โดยตั้งช่ือตามเจา้ชายรีเจนต ์ 
  ซ่ึงต่อมาข้ึนเป็นกษตัริยน์ามวา่ พระเจา้จอร์จท่ี 4 ภายในสวนสาธารณะ ประกอบดว้ย 
  สวนดอกไม ้ทะเลสาบ โรงภาพยนตร์กลางแจง้ และสวนสตัว ์นอกจากน้ียงัเป็นท่ีอยู ่
  ของนกหลายสายพนัธ์ุ และเฮดจฮ์อ็กจาํนวนมากดว้ย 
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  ปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) ตั้งอยูใ่นบนเนินสูง เหนือกรุงเอดินบะระ  
ประเทศสกอตแลนด ์ตวัปราสาททาํจากหินภูเขาไฟอายกุวา่ 300 ลา้นปีก่อนคริสตกาล  
ในอดีตเป็นศูนยก์ลางทางการทหารท่ีสาํคญัมาก ดงันั้นภายในจึงมีพิพิธภณัฑจ์ดัแสดง 
เร่ืองราวเก่ียวกบัราชวงศแ์ละการทหารหลายแห่ง ไดแ้ก่ The Royal Scott Regimental 
Museum, The Regiment Museum of Royal Scots Dragoons Guards และ The National 
War Museum of Scotland 

  อุทยานแห่งชาติสโนว์โดเนีย (Snowdonia National Park) เป็นเขตภูเขาสูง ตั้งอยู ่
ทางตอนเหนือของประเทศเวลส์ ครอบคลุมพื้นท่ี 823 ตารางไมล ์เป็นอุทยานแห่งชาติ 
ลาํดบัท่ี 3 ในสหราชอาณาจกัร นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่ีอุทยานแห่งน้ี  
เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจและทาํกิจกรรม เช่น เดินป่า 

 ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Giant%27s_Causeway 
https://en.wikipedia.org/wiki/Regent%27s_Park 
https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh_Castle  

   https://en.wikipedia.org/wiki/Snowdonia  
 
  
 

3. ใหน้กัเรียนจบัคู่ ฝึกพดูถาม-ตอบโดยใชข้อ้มูลในบทอ่าน หนา้ 13 ครูใหเ้วลานกัเรียนฝึกพดูจนคล่อง 
เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียน 5-6 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น เช่น 

S1: Where is Mary from? 
S2: She’s from Northern Ireland. 
S1: What is the capital of Northern Ireland? 
S2: It’s Belfast. 
S1: How old is Mary? 
S2: She’s 9 years old. 
S1: Where is her favourite place? 
S2: Her favourite place is the Giant’s Causeway. 
S1: Where is it? 
S2: It’s by the sea. 
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ขั้น Production     

1. ครูอธิบายงาน ใหน้กัเรียนเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีตนเองชอบ จากประเทศทางแถบตะวนัตก
โดยคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัเมืองหลวงและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเมืองนั้น 
แลว้นาํมาเขียนบรรยายโดยใชบ้ทอ่านในหนงัสือเรียน หนา้ 13 Ex. 18 เป็นตน้แบบ ครูเดินสงัเกต 
เพื่อประเมินและใหค้วามช่วยเหลือท่ีจาํเป็น โดยย ํ้าใหน้กัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้งในเร่ือง               
การสะกดคาํ ไวยากรณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนติดภาพประกอบใหส้วยงาม 
แลว้ออกมาอ่านงานเขียนของตนเองท่ีหนา้ชั้น เช่น 
   

I’m Nobita. I’m from Tokyo, the capital of Japan. I’m 10  
years old. My favourite place is Asakusa Temple. It’s in  
the centre of the city.  

     

 Weak classes:  ในชั้นเรียนเดก็อ่อน ครูเขียนโครงร่างใหน้กัเรียนดูบนกระดาน ดงัน้ี 
I’m ________________. I’m from ___________, the capital of ___________.  
I’m _________ years old. My favorite place is ___________. It’s __________. 

2. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกหัด หน้า 11 Ex. 14  เป็นการบา้น 
 
 

 2.   Northern Ireland 3.   favourite 4.   capital    
 5.   years 6.   mountains 7.   England 
 8.   twelve 9.   London 10. Scotland  
 11. place  12. city 
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7. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน
และเติมขอ้มูลลงในตาราง 

แบบฝึกหดั (Workbook)/  
แบบทดสอบ 

ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการเขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและสถานท่ีท่ีชอบ 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 

8.4 บตัรคาํช่ือเมืองหลวงต่าง ๆ 
8.5 แผนท่ีสหราชอาณาจกัร 
8.6 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่9  We are from ASEAN countries!   
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ตอบคาํถามจากการอ่านได ้
- พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
- เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศในอาเซียนได ้

 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น 
  อย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.1 ป. 5/4 บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน         
  ง่าย ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ  
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก        
  และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ   
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/4 พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
 พืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวดั 
ต 3.1 ป. 5/1 คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและนาํเสนอดว้ย 

การพดู/การเขียน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.1 ป. 5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
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มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
 และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 4.2 ป. 5/1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
 
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด        
 การรู้เก่ียวกบัสถานท่ีในภูมิภาคอาเซียนและคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง ช่วยใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
  1)  Language Features and Functions   
 Vocabulary: (Capital cities) Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, Manila  
      (Languages) Vietnamese, Bahasa Indonesia, Khmer, Tagalog 
      (Nouns) view, temple, volcano 
      (Adjectives) ancient, Buddhist, active 
 Structure: She’s from Hanoi, the capital of Vietnam. 
 He’s from Jakarta, the capital of Indonesia. 
  Pronunciation: Pronouncing words begin with v 
  2) Language Skills  
           Speaking:  พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
  Reading: ตอบคาํถามจากการอ่าน 
  Writing: เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศในอาเซียน 
 
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
       4.2  ความสามารถในการคิด 
 
5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
       5.1  ใฝ่เรียนรู้     
  5.2   มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up        

1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั 
2. ทบทวนช่ือเมืองหลวงและประเทศในสหราชอาณาจกัร และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนกัเรียนเคยเรียน

มาแลว้ ดว้ยการใหน้กัเรียนเล่นเกมตอบปัญหา โดยครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่ม
ส่งตวัแทนออกมายนืหนา้ชั้น กลุ่มละ 2 คน ครูบอกวา่ ครูจะอ่านคาํถามเก่ียวกบัช่ือเมืองหลวง 
และประเทศใหทุ้กกลุ่มฟัง 2 คร้ัง เม่ือทราบคาํตอบแลว้ ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มยกมือข้ึน กลุ่มท่ียกมือ
ก่อน มีสิทธ์ิตอบก่อน หากตอบผดิ กลุ่มอ่ืนจะไดสิ้ทธ์ิยกมือตอบอีกคร้ัง กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด  
เป็นกลุ่มท่ีชนะ  
ตวัอยา่ง  T:  Where is Edinburgh? 
  Team 1: It’s in Scotland. 
  T:  That’s correct. One point to Team 1! 

  T:  What’s the capital of Northern Ireland? 
  Team 2: It’s Cardiff. 
  T:  Sorry, that’s not the correct answer.  

 
 

ครูแนะนาํเวบ็ไซตใ์หน้กัเรียนฝึกเล่นเกมเก่ียวกบัช่ือประเทศและช่ือเมืองเพ่ิมเติมท่ี 
http://www.eslgamesplus.com/countries-capitals-english-vocabulary-quiz-show- 
jeopardy-game/ 
 

3. ทบทวนการทกัทาย แนะนาํตวั และถาม-ตอบเก่ียวกบัประเทศและเมืองหลวง โดยครูเตรียมลูกบอล
พลาสติก 1 ลูก จากนั้นครูบอกวา่ ครูจะสุ่มขวา้งลูกบอลไปหานกัเรียนคนใดคนหน่ึง ใหน้กัเรียนคิด
คาํแนะนาํตวัเอง พร้อมกบับอกวา่ตนเองมาจากประเทศและเมืองใด โดยท่ีคาํตอบตอ้งไม่ซํ้ ากนั เช่น 

T: (โยนลูกบอลใหน้กัเรียน) Hi. What’s your name? 
S1: Hi. My name is Akita. I’m from Tokyo, Japan. (ขวา้งลูกบอลใหเ้พื่อนคนต่อไป) 
S2: Hi. My name is Lisa. I’m from Washington DC, the USA. (ขวา้งลูกบอลใหเ้พื่อน 

คนต่อไป)           
S3: Hi. I’m Rachel. I come from Madrid, Spain. (ขวา้งลูกบอลใหเ้พื่อนคนต่อไป) 
S4: Hi. I’m Yao Ming. I’m from Beijing, China. (ขวา้งลูกบอลใหเ้พื่อนคนต่อไป) 
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4. ครูนาํภาพสถานท่ีต่าง ๆ ในภูมิภาพอาเซียน ไดแ้ก่ อ่าวฮาลองในประเทศเวียดนาม ศาสนสถาน 

บุโรพทุโธในประเทศอินโดนีเซีย ปราสาทนครวดัในประเทศกมัพชูา และภูเขาไฟตาอลัในประเทศ
ฟิลิปปินส์ มาแสดงใหน้กัเรียนดู แลว้ถามวา่ นกัเรียนรู้จกัสถานท่ีเหล่าน้ีหรือไม่  

 
ขั้น Presentation 

1. นาํเสนอคาํศพัทใ์นบทอ่าน ไดแ้ก่ view (ทิวทศัน์), temple (วดั) และ volcano (ภูเขาไฟ) โดยใช ้            
บตัรภาพ จากนั้นครูออกเสียงคาํศพัทใ์หน้กัเรียนฟังและพดูตาม โดยเนน้การลงเสียงหนกัในคาํท่ีมี
มากกวา่ 1 พยางคใ์หถู้กตอ้ง ดงัน้ี  temple  volcano 

 ต่อมาครูอ่านออกเสียง view และ volcano ใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง ใหน้กัเรียนสงัเกตการออกเสียง /v/ 
ครูเนน้วา่ นกัเรียนตอ้งออกเสียง /v/ ใหช้ดัเจน เพราะเป็นเสียงท่ีไม่มีในภาษาไทย และคนไทยมกัจะ           

 ออกเสียงเพี้ยนเป็นคาํอ่ืน ซ่ึงทาํใหส่ื้อสารไม่เขา้ใจกนั 
 

 
 การออกเสียง /v/ ในภาษาอังกฤษ 
 เสียงพยญัชนะ /v/ เป็นเสียงท่ีเป็นปัญหาสาํหรับคนไทยส่วนใหญ่ เน่ืองจากเสียงพยญัชนะ  
 /v/ ไม่มีในภาษาไทย คนไทยส่วนใหญ่จึงมกัใชเ้สียงในภาษาไทยท่ีใกลเ้คียงกบัเสียง /v/  
 แทน โดยเฉพาะในตาํแหน่งตน้คาํหรือตน้พยางค ์จะใชเ้สียง /w/ ซ่ึงคลา้ยกบัเสียงท่ีสะกด 
 ดว้ย “ว” ในภาษาไทย เช่น คาํวา่ van จะอ่าน /wæn/ ซ่ึงท่ีถูกตอ้งกคื็อ /væn/ ส่วนใน 
 ตาํแหน่งทา้ยคาํ คนไทยส่วนใหญ่มกัจะออกเสียง /v/ ท่ีปรากฏทา้ยคาํในภาษาองักฤษ 
 เป็นเสียงพยญัชนะแม่กบ เช่น คาํกริยา live จะอ่าน /lib/ ซ่ึงท่ีถูกตอ้งคือ /liv/ เป็นตน้ 
 ท่ีมา: ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถยีร. การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ. 
      กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 
  

  
ครูเปิดคลิปวิดีโอช่ือ Pronunciation - V & W ใหน้กัเรียนดูและฝึกออกเสียง /v/ เทียบกบั 
เสียง /w/ ท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี https://www.youtube.com/watch?v=e8NbVrMGrh8 
หรือครูเขา้ไปท่ี www.youtube.com แลว้พมิพค์าํสาํคญั เช่น v pronunciation ในช่องคน้หา 
 

 

2. นาํเสนอคาํคุณศพัทใ์นบทอ่าน ไดแ้ก่ ancient (เก่าแก่, โบราณ), active (ท่ียงัคุอยู)่ โดยแสดงบตัรภาพ
หรือเขียนตวัอยา่งประโยคบนกระดาน ดงัน้ี 

In ancient times, people lived in caves. (cave หมายความวา่ ถํ้า) 
An active volcano can erupt at any time. (erupt หมายความวา่ ปะทุ, ระเบิด) 
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จากนั้นออกเสียงคาํศพัทใ์หน้กัเรียนฟัง และออกเสียงตาม โดยเนน้การลงเสียงหนกัในคาํท่ีมีมากกวา่  
1 พยางคใ์หถู้กตอ้ง ดงัน้ี   ancient   active 
ต่อมาใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดคาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มกบัคาํเหล่าน้ี เรียกวา่ antonym เช่น 
ancient - modern และ active - inactive 

3. สอนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัทิศแก่นกัเรียน โดยครูวาดทิศทั้ง 8 บนกระดาน แลว้สอนคาํศพัท ์ 
north (ทิศเหนือ)    south (ทิศใต)้   
east (ทิศตะวนัออก)   west (ทิศตะวนัตก)  
northeast (ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ) northwest (ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ)   
southeast (ทิศตะวนัออกเฉียงใต)้  southwest (ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ 
ครูออกเสียงคาํศพัทแ์ต่ละคาํใหน้กัเรียนฟังและฝึกออกเสียงตามจนคล่อง  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ครูนาํภาพเดก็มาใหน้กัเรียนดู จากนั้นครูเขียนขอ้มูลของเดก็คนน้ีบนกระดาน 

Name: Khin 
Country: Myanmar 
Nationality: Burmese 
Language: Burmese 
Age: 10 years old 
 
 
 
 
 

 northwest 

east 

 south 

northeast 

  north 

west 

 southwest  southeast 
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 จากนั้นครูถามคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลของเดก็คนดงักล่าว เช่น 
T:  What’s his name? 

  Ss:  His name is Khin. 
  T:  Where is he from? 
  Ss:  He’s from Myanmar. He’s Burmese. 
  T:  What language does he speak? 
  Ss:  He speaks Burmese. 
  T:  How old is he? 
  Ss:  He’s 10 years old. 
 เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกพดูถาม-ตอบ โดยใชข้อ้มูลบนกระดาน ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 1 คู่ ยนืข้ึน 

ถาม-ตอบใหเ้พื่อนฟัง 
 

ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 1 ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละความสามารถ                              

(เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มน้ีเรียกวา่ home group จากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งเน้ือหากนัอ่าน ดงัน้ี             
คนแรกของกลุ่มอ่านยอ่หนา้ท่ี 1 คนท่ี 2 อ่านยอ่หนา้ท่ี 2 คนท่ี 3 อ่านยอ่หนา้ท่ี 3 และคนท่ี 4 อ่าน          
ยอ่หนา้ท่ี 4 แลว้ใหน้กัเรียนคนท่ีไดย้อ่หนา้เดียวกนัของแต่ละกลุ่มมาจบักลุ่มกนัตั้งเป็นกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเรียกวา่ expert group ร่วมทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งละเอียด 
จากนั้นใหน้กัเรียนเหล่านั้นกลบัไปยงักลุ่ม home group ในตอนแรก ช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มใหเ้ขา้ใจ
ในสาระท่ีตนเองไดศึ้กษาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ เช่นน้ีสมาชิกทุกคนกจ็ะไดเ้รียนรู้ภาพรวมของสาระ
ทั้งหมด 

2. ครูใหน้กัเรียนกลุ่ม home group อ่านขอ้มูลในหนงัสือเรียนอีกคร้ังและเติมขอ้มูลลงในกรอบขอ้ความ 
หนา้ 15 ใหส้มบูรณ์ โดยก่อนทาํ ครูใหน้กัเรียนอ่านหวัขอ้ท่ีใหม้า เช่น age, country, language  
เพื่อใหน้กัเรียนใชว้ิธีการอ่านแบบ scanning ในการหาคาํตอบ ครูใหเ้วลานกัเรียนเขียนคาํตอบ                    
เสร็จแลว้สุ่มเรียกตวัแทนกลุ่มออกมาเขียนคาํตอบบนกระดาน 
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1.    Age: 10 
Country: Vietnam 

 Capital city: Hanoi 
 Language: Vietnamese 
 Favour ite place: Halong Bay 
2. Age: 11  
 Country: Indonesia 
 Capital city: Jakarta 
 Language: Bahasa Indonesia 
 Favour ite place: Borobudur 
3. Age: 9 
 Country: Cambodia 
 Capital city: Phnom Penh 
 Language: Khmer 
 Favour ite place: Angkor Wat 
4. Age: 12 
 Country: the Philippines  
 Capital city: Manila 
 Language: Tagalog 
 Favour ite place: Taal Volcano 
 
 

3. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 2 ใหน้กัเรียนกลุ่ม home group ทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยอ่านคาํสัง่และ
ประโยคขอ้ 1-4 แลว้เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง เสร็จแลว้ตวัแทนแต่ละกลุ่มรายงานคาํตอบ และเฉลย
คาํตอบพร้อมกนั     

  
 

   1.   a  2.   b  3.   a  4.   a   
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อ่าวฮาลอง (Halong Bay) คือ อ่าวแห่งหน่ึงซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของอ่าวตงัเก๋ีย ประเทศเวยีดนาม  
มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝ่ังยาว 120 กิโลเมตร ภายในอ่าวประกอบดว้ย
เกาะหินปูนจาํนวนมากถึง 1,969 เกาะ นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาชมความงามของเกาะหินปูน
และนํ้าทะเลสีเขียวมรกต อ่าวฮาลองไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1994 
บุโรพุทโธ (Borobudur) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูท่ี่ 
เมืองมาเกอลงั บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตก 
เฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร สร้างข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพทุโธเป็น 

 ศาสนสถานของศาสนาพทุธนิกายมหายาน และไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
 ทางวฒันธรรมเม่ือ ปี ค.ศ. 1991 
 นครวดั (Angkor  Wat) เป็นศาสนสถาน ตั้งอยูใ่นเมืองพระนคร จงัหวดัเสียมราฐ ประเทศ 
 กมัพชูา เร่ิมก่อสร้างในรัชสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 โดย
 เป็นศาสนสถานประจาํพระนครของพระองค ์ตวัเทวสถานไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดีจนเป็น
 ศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีสาํคญัเพียงแห่งเดียวท่ียงัเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบนันบัตั้งแต่ก่อสร้าง 
 แลว้เสร็จ นครวดัไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1992  
 ภูเขาไฟตาอัล (Taal Volcano) เป็นกลุ่มภูเขาไฟอยูบ่นเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์  
 มีลกัษณะเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดอยูบ่นเกาะเลก็ ๆ กลางทะเลสาบตาอลั ในเขตจงัหวดั 
 บาตงักสั ห่างจากกรุงมะนิลา 50 กิโลเมตร เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นแอ่งภูเขาไฟโผล่ข้ึนกลาง
 ทะเลสาบ บางคร้ังจึงเรียกภูเขาไฟน้ีวา่ “เกาะภูเขาไฟ” (Volcano Island) เน่ืองจากภูเขาไฟยงัมี
 การปะทุอยา่งรุนแรงอยูเ่สมอ จึงถูกกาํหนดเป็นสถานท่ีหา้มประชาชนตั้งถ่ินฐาน 
 ท่ีมา:  https://th.wikipedia.org/wiki/อ่าวหะลอ็ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/โบโรบูดูร์ 
https://th.wikipedia.org/wiki/นครวัด 
https://th.wikipedia.org/wiki/ภูเขาไฟตาอัล 
 

4. ใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกพดูถาม-ตอบโดยใชข้อ้มูลของบุคคลทั้ง 4 ในบทอ่าน หนา้ 14  เสร็จแลว้สุ่มเรียก
นกัเรียน 2-3 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น เช่น 

S1: How old is Nguyen Dong? 
S2: She’s 10 years old. 
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S1: Where is she from? 
S2: She’s from Hanoi, Vietnam. 
S1: What language does she speak? 
S2: She speaks Vietnamese. 
S1: Where is her favourite place? 
S2: She likes Halong Bay. 
S1: Where is it? 
S2: It’s in the northeast of Vietnam. 

 
ขั้น Production 

1. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 3 ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนกลุ่ม home group เดิม ทาํงานร่วมกนั 
โดยเลือกประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีนกัเรียนและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มสนใจมา 3 ประเทศ จากนั้น
ใหแ้ต่ละกลุ่มคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศนั้น ๆ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี capital city, language และ 
favourite place จากอินเทอร์เน็ต หรือสารานุกรม เม่ือนกัเรียนรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ ใหเ้ขียนขอ้มูล
ลงในกระดาษแผน่ใหญ่ พร้อมติดภาพตกแต่งใหส้วยงาม เสร็จแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา              
พดูนาํเสนอขอ้มูลใหเ้พื่อนฟัง เช่น 
 
                               

 Laos 
 Capital city: Vientiane  
 Language: Lao 
 Favour ite place: Luang Prabang  

   
 Malaysia 
 Capital city: Kuala Lumpur  
 Language: Bahasa Malayu  
              Favour ite place: Petronas Towers  
 

 Myanmar  
 Capital city: Naypyidaw  
 Language: Burmese 
 Favour ite place: Shwedagon Pagoda   
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2. ครูถามนกัเรียนวา่ การท่ีเรามีความรู้เก่ียวกบัประเทศเพือ่นบา้นมีประโยชน์อยา่งไร ครูใหเ้วลา
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น  

3. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมทบทวนคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีเรียนในแบบฝึกหัด หน้า 12-13 Exs. 1-6 
หัวข้อ Modular  Revision and Assessment 1 ในหอ้งเรียนพร้อมกนั 
 
 

 

 แบบฝึกหัด หน้า 13 Ex. 5 
 Woman:    This is Ben. He is tall. He has got fair hair and blue eyes.  
 Woman:    This is Mandy. She is short. She has got dark hair and brown eyes. 

 

  

 
Ex. 1 
1.  t h e U K 2.  G e r m a n y     3.   F r a n c e  4.   M e x i c o 
5.  G r e e c e 6.  I t a l y     7.   the U S A 

Ex. 2 
1.  39 2.   45 3.   57  4.   68   
5.  72 6.   84 7.   96  8.   100 

Ex. 3  
1.  a 2.   b 3.   b 

Ex. 4 
1.  b 2.   a 3.   a 

Ex. 5 
Who is Ben? (The first boy.) Who is Mandy? (The second girl.)  

Ex. 6 
1. no    2. no   3. no 
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7. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน แบบฝึกหดั (Workbook)  ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการเขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ประเทศในอาเซียน 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 หนงัสือเรียน EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.3 Class Audio CD ประกอบส่ือฯ ชุด EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.4 บตัรภาพสถานท่ีในภูมิภาคอาเซียน 
 8.5 ลูกบอลยางขนาดเลก็ 

8.6 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่10  CLIL 1 Where in the world?  
                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
- เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยได ้

 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
  และความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 5/4 พดู/เขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ 
 โดยการพดูและการเขยีน 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 1.3 ป. 5/1 พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1             เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้
                           อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ตัวช้ีวดั 
 ต 2.1 ป. 5/2           ตอบคาํถาม/บอกความสาํคญัของเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง และชีวิต 
                           ความเป็นอยูง่่าย ๆ ของเจา้ของภาษา 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1      ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น 
      พืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 ตัวช้ีวดั  
 ต 3.1 ป. 5/1 คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนาํเสนอ 
  ดว้ยการพดู/การเขียน 
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2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจคาํศพัทเ์ก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ โครงสร้างการขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี             
ช่วยใหพ้ดูขอและใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศ 
ของตนเอง 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

   1) Language Features and Functions   
 Vocabulary:  (Countr ies) Spain, Russia, Italy, Turkey, Egypt, Mexico, China, Japan 
    (Capital cities) Madrid, Moscow, Rome, Ankara, Cairo, Mexico City, 
    Beijing, Tokyo 
    (Famous buildings) Prado Museum, St Basil’s Cathedral, Coliseum, 
    Atakule Tower, Pyramids, National Palace, Tiannamen Square,  
    Imperial Palace 
    (Traditional food) paella, pasta, börek, koshari, rice, sushi 
    (Traditional toy) babushka doll 
   (Traditional clothes) Mexican hat   
 Structure:   What’s the capital of (Spain)?  
    What is a favourite food in (Spain)? 
   Function:  Asking for and giving information about places 
   2) Language Skills 
  Speaking:  พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจากเร่ืองท่ีอ่าน 
  Writing:  เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทย 
 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการส่ือสาร  4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์  

5.1   ใฝ่เรียนรู้    5.2   มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้น Warm Up 

1. ครูและนกัเรียนกล่าวทกัทายกนั 
2. ทบทวนประโยคคาํสัง่และอนุญาต โดยครูสมมติสถานการณ์ ใหน้กัเรียนพดูออกคาํสัง่หรือขอร้อง  

T: What should I say if I want to go to the toilet? 
Ss: May I go to the toilet, please? 
T: (ทาํท่ากินขนมในหอ้งเรียน) 
Ss: Don’t eat in the class.  
T: Okay. 

3. ทบทวนการถาม-ตอบเก่ียวกบัช่ือประเทศต่าง ๆ ดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ผลดักนัพดูบอก 
ช่ือประเทศท่ีข้ีนตน้ดว้ยตวัอกัษรท่ีครูกาํหนด โดยครูถามวา่ 

T:  Can you tell me a country beginning with “A”? 
Team 1:  Australia. 

4. ทบทวนความรู้เก่ียวกบัเมืองหลวงของประเทศท่ีเรียนมาแลว้ ดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อ
เล่นเกมตอบปัญหา ใหแ้ต่ละกลุ่มตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง และส่งตวัแทนออกมา กลุ่มละ 2 คน จากนั้น
ครูบอกวา่ ครูจะถามคาํถาม ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มตอบ กลุ่มท่ียกมือก่อนจะมีสิทธ์ิตอบก่อน ถา้ตอบ
ผดิ กลุ่มตรงขา้มจะมีสิทธ์ิตอบ กลุ่มท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีชนะ 
เช่น T:  What’s the capital of the Philippines? 

Team 1: It’s Manila. 
T:  What do we call people who live in Vietnam? 
Team 2: Vietnamese. 
T:  Where is Angkor Wat? 
Team 1: It’s in Siem Reap, Cambodia. 

5. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยนาํภาพสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง เช่น พีระมิดเมือง Giza ประเทศอียปิต,์ หอเอนปิซา 
ประเทศอิตาลี และโบสถเ์ซนตบ์าซิล ประเทศรัสเซีย มาแสดง แลว้ถามนกัเรียนวา่ รู้จกัสถานท่ีเหล่าน้ี
หรือไม่ ถา้รู้จกั สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวอยูใ่นประเทศใด 
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ขั้น Presentation 
1. นาํเสนอคาํศพัทเ์ก่ียวกบัช่ือประเทศและเมืองหลวง ไดแ้ก่ Turkey (ตุรกี), Russia (รัสเซีย), Egypt 
 (อียปิต)์, China (จีน), Japan (ญ่ีปุ่น) โดยนาํแผนท่ีโลกมาติดบนกระดาน พร้อมกบัพดูวา่ Point to …
 ใหน้กัเรียนออกมาช้ีตาํแหน่งของประเทศตามท่ีครูระบุ จากนั้นครูสอนนกัเรียนลงเสียงหนกัใน         
 ช่ือประเทศ ดงัน้ี 

Turkey  Russia  Egypt   China  Japan 
  จากนั้นครูช้ีท่ี Turkey แลว้ถามวา่ What’s the capital of Turkey? ใหน้กัเรียนช่วยกนัเดาคาํตอบ  
   เม่ือตอบวา่ Ankara แลว้ ครูทาํกิจกรรมเช่นเดียวกนัน้ีกบัประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย  
  คาํตอบ: Russia - Moscow, Egypt - Cairo, China - Beijing, Japan - Tokyo 
 

   
การออกเสียงช่ือประเทศ Russia /ˈr∫ʌə/ จะไม่ออกเสียงวา่ รัสเซีย เหมือนในภาษาไทย            
ซ่ึงสะกดดว้ย ซ ครูสามารถเปิดพจนานุกรมออนไลน์ ใหน้กัเรียนฟังและฝึกออกเสียงตาม  
โดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/russia?q=Russia 
 

2. นาํเสนอคาํศพัทเ์ก่ียวกบัสถานท่ี ไดแ้ก่ cathedral (วหิาร), palace (พระราชวงั), tower (หอสูง), 
 pyramid (พีระมิด), square (จตุัรัสหรือลานกวา้ง) และ museum (พิพิธภณัฑ)์ โดยใชบ้ตัรภาพ 
 จากนั้นใหน้กัเรียนฝึกลงเสียงหนกัในคาํศพัทท่ี์มีมากกวา่ 1 พยางค ์ดงัน้ี 

cathedral  palace   tower   pyramid  museum    
3. นาํเสนอคาํคุณศพัทท่ี์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ traditional (ดั้งเดิม, ตามประเพณี) และ 
 famous (ท่ีมีช่ือเสียง) ดว้ยการเขียนคาํศพัทบ์นกระดาน หรือเขียนตวัอยา่งประโยคบนกระดาน ดงัน้ี 

Sushi is traditional food in Japan.   Atakule Tower is a famous building in Turkey. 
 จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ คาํคุณศพัทจ์ะอยูห่นา้คาํนามหรือหลงั verb to be เสมอ 
4. ครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน 

Babushka doll is Russia’s famous toy.  Mexican hat is Mexico’s famous hat. 
 จากนั้นครูอธิบายวา่ ถา้ตอ้งการบอกวา่ ประเทศต่าง ๆ มีช่ือเสียงเก่ียวกบัอะไร จะใชโ้ครงสร้าง ดงัน้ี 

ส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง + is + ช่ือประเทศ + ’s + famous building/toy/food/clothes/place 
etc.  

 ต่อมาครูถามวา่ ประเทศไทยมีสถานท่ีหรืออาหารท่ีมีช่ือเสียงหรือไม่ ใหช่้วยกนัยกตวัอยา่ง แลว้ครู
 เขียนประโยคบนกระดาน เช่น  

 Padthai is Thailand’s famous food.  Muay Thai is Thailand’s famous sport. 
 Grand Palace is Thailand’s famous place. 
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ขั้น Practice 
1. แบบฝึกหัด หน้า 64 Ex. 1 ใหน้กัเรียนอ่านคาํสัง่ แลว้บอกนกัเรียนวา่ ใหอ่้านขอ้มูลท่ีใหม้าทั้ง 8 กรอบ 

และพิจารณาวา่ ขอ้มูลแต่ละกรอบเก่ียวกบัประเทศใด ใหน้าํช่ือประเทศท่ีกาํหนด เติมลงในกรอบ 
ใหส้มบูรณ์ เสร็จแลว้ครูและนกัเรียนเฉลยคาํตอบพร้อมกนั  
  

 
 

  2.   Russia  3.   Italy   4.   Turkey  
  5.   Egypt  6.   Mexico         7.   China  
  8.   Japan     
  

 กิจกรรมเพิม่เติม              
 ครูดาวน์โหลดใบงาน ใหน้กัเรียนจบัคู่ภาพและสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงของประเทศต่าง ๆ จากเวบ็ไซต ์

ต่อไปน้ี  https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/famous_ places_
  in_ the_world/places/89892 

2. ใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกพดูถาม-ตอบโดยใชข้อ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านในแบบฝึกหดั หนา้ 64 Ex. 1 ครูใหเ้วลา
นกัเรียนฝึกพดูจนคล่อง เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น เช่น 

S1: What is the capital of Russia? 
S2: It’s Moscow. 
S1: What’s the famous building of Russia? 
S2: It’s St Basil’s Cathedral. 
S1: What is the traditional toy of Russia? 
S2: It’s Babushka doll. 
 

 
ครูอธิบายวา่ St ใน St Basil’s Cathedral อ่านวา่ Saint /seɪnt/ มีความหมายวา่ นกับุญ 
 
 

3. แบบฝึกหัด หน้า 65 Ex. 2 ใหน้กัเรียนทาํงานคู่ ดูภาพสถานท่ีสาํคญั 8 แห่ง แลว้ช่วยกนัเติมช่ือ
ประเทศลงในตารางปริศนาใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบ 
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ขั้น Production 

1. แบบฝึกหัด หน้า 65 หัวข้อ Project Time ครูอธิบายภาระงาน ใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
ประเทศของตนเองจากอินเทอร์เน็ต โดยกาํหนดหวัขอ้ใหน้กัเรียนคน้หา เช่น 

the capital  famous places  traditional dances  
traditional clothes traditional food 

จากนั้นใหว้าดภาพหรือนาํภาพมาติด พร้อมตกแต่งใหส้วยงาม ต่อมาใหแ้ต่ละคนออกมานาํเสนอ
ผลงานท่ีหนา้ชั้น ครูใหน้กัเรียนแนะนาํช่ือตนเอง ช่ือประเทศ ช่ือเมืองหลวง และขอ้มูลท่ีนกัเรียน 
ไดค้น้ควา้มานาํเสนอใหเ้พื่อนฟังดว้ย เช่น 
 

 Hello. My name is Weena. I’m from Thailand. The capital of Thailand is Bangkok. 
 The famous place in Thailand is the Grand Palace. Its traditional clothes is Thai silk. 
 Thailand’s traditional food is Somtam. 
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ต่อมาใหจ้บัคู่กบัเพื่อนฝึกพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัประเทศของตนเอง ครูใหเ้วลานกัเรียนฝึกพดูจนคล่อง 
เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียน 2-3 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น ครูสังเกตการออกเสียงของนกัเรียนวา่
ถูกตอ้งหรือไม่ 

2. ครูถามนกัเรียนวา่ การท่ีนกัเรียนพดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศของตนเองเป็นภาษาองักฤษได ้                      
มีประโยชน์อยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัอภิปราย จากนั้นครูรวบรวมคาํตอบของนกัเรียนมาเขียน 

บนกระดาน  

 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ประเมินการพดูขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีจากเร่ืองท่ีอ่าน 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการเขียนใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัประเทศไทย 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้น 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ผา่นเกณฑ ์

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 แบบฝึกหดั EXTRA and Friends 5 ป. 5 
 8.2 บตัรภาพสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในโลก 

8.3 อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 


