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สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 

หนวยการเรียนรูที่ 1    เร่ือง  Birthdays (Unit 1) 

มาตรฐานที ่ต 1.1-1.3 

ชั้น ประถมศึกษาปที ่5               ภาคเรียนที่ 1               ปการศึกษา 2552              เวลา 4 คาบ 

 
1.  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง (Learning Outcomes) 

ผูเรียนสามารถเขาใจประโยค ขอความสัน้ ๆ โดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ และ

ถายโอนขอมูลจากภาพ หรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้น ๆ อีกทัง้ใชภาษางาย ๆ เพื่อ

ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงตาง ๆ ทีพ่บเห็นในชีวิตประจาํวนั โดยใชกระบวนการทาง

ภาษาเพื่อการส่ือสารในการฟง พูด อาน และเขียน (Communicative approach) 
2.  ความคิดรวบยอด (Main Concepts) 
 ในการบอกวนั/เดือน/ปที่เปนอดีต ปจจุบัน หรืออนาคตนัน้ สัมพันธกับการใชกาลบอก

เวลาในรูป Past/Present/Future Simple Tense ซึ่งผูเรียนตองแยกแยะได อีกทัง้สามารถบอกวนั/

เดือน/ปเกิด นอกจากนั้นยังมีเหตุการณตาง ๆ ที่ผูเรียนไดทําแลวในอดีต ซึ่งอยูในรูปของ Past 

Simple Tense (Suj. + v.2) ไมวาการบอกวัน/เดือน/ป (เกิด) หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ผูเรียนได

ศึกษาลวนกอประโยชนอยางสรางสรรค มปีระสิทธิภาพตอผูเรียนโดยทั้งส้ิน 
3.  หัวขอสาระการเรียนรู (Sub Concepts และ Topics) 
- วัน/เดือน/ป  

- วันเกิด  

- เหตุการณทีท่ําในอดีต 

- การใช Past Simple Tense (Suj.+ v.2) ในประโยคบอกเลา คําถาม และปฏิเสธ  
 4.  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค     
- แสวงหาความรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

มีทักษะกระบวนการคิด - 

- มีทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 
5.  จุดประสงคการเรยีนรู (Learning Objective) 
1.  สามารถออกเสียง บอกความหมาย และสะกดคําศัพทเกี่ยวกับวนั/เดือน/ปใน Tense ตาง ๆ ได 

2.  สามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับเหตุการณที่ทาํตาง ๆ ได 

3.  สามารถใช Past Simple Tense (Suj. + v.2) ในประโยคบอกเลา คําถาม และปฏิเสธ ได 

4.  สามารถใช Past Simple Tense ในรูป Irregular verbs ในประโยคบอกเลาได 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

1. รวมกันอภิปรายเกีย่วกับวนั/เดือน/ปปจจุบัน อดีต และอนาคต วัน/เดือน/ปเกิด และ

เหตุการณที่นกัเรียนทําแลวในอดีต  

2. ครูใหนร.ฝกแตงประโยคบอกเลารูป Past Simple Tense (Suj. + v.2)  

3. ครูใหนร.ฝกแตงประโยคคําถาม Did + Suj. + v.1? – Yes, suj. + did. / No, suj. + 

didn’t. 

4.   ครูใหนร.ฝกแตงประโยคปฏิเสธ Suj. + didn’t + v.1. 

ข้ันฝกหัด 

5. ใหนักเรียนฝกออกเสียง ฝกสะกดคํา และบอกความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวกับ 

เหตุการณตาง ๆ เชน took a test, had a party, flew a kite, went to the store, met a movie 

star, drank hot chocolate, ate too much chocolate, broke a window, got a present, found 

some money, lost his cell phone, won a race, etc.  

6. ใหนักเรียนฝกเปล่ียนรูปกริยาชองที่ 2 เปนกริยาชองที ่1 เชน took – test, had – have,  

flew – fly, went – go, met – meet, drank – drink, ate – eat, broke – break, got – get,  

found – find, lost – lose, won – win, etc. 

      7.   ใหนกัเรียนฝกใชประธานทีน่อกเหนือจาก I และ You (We/They/He/She/It)  

8. แสดงบัตรภาพเหตุการณตาง ๆ รวมถงึบัตรคํากริยาตาง ๆ แลวฝกใหนักเรียน 

จับคูถาม-ตอบกันเปนภาษาอังกฤษ แลวออกมารายงานหนาหอง โดยต้ังเกณฑ 3 ขอดังนี ้ 

a. ต้ังเปนประโยคบอกเลา 

b. ต้ังเปนประโยคคําถาม (2 แบบ) 

c. ต้ังเปนประโยคปฏิเสธ 

1: I won a race. / You lost your cell phone. 

2(A): What did you do yesterday?  

2(B): I flew a kite. 

3(A): What happened? 

3(B): I ate too much chocolate. 

4(A): She didn’t find any money. 

4(B): They didn’t break a window. 

ข้ันนําไปใช 

9. ใหนักเรียนทําใบความรูเกีย่วกับการถาม-ตอบวัน/เดือน/ปรูปปจจุบัน อดีต และอนาคต  
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วัน/เดือน/ปเกดิ และกิจกรรมตาง ๆ ที่สัมภาษณเพื่อนมาลงในสมุดโดยเปล่ียนกริยาตาง ๆ เปนรูป 

Past Simple Tense อีกทัง้ทําลงในเลมแบบฝกหัดเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเขาใจ 
7.  สื่อการเรียนการสอน 
- บัตรภาพ   

- บัตรคํา 

- แถบประโยค 

- Worksheets และ Workbook 
8.  การประเมินผล 
1.  สังเกตจากการรวมกจิกรรม เกม ความสนใจ และการตอบคําถาม 

2.  ตรวจแบบฝกหัด และ worksheets 

3.  ทําการทดสอบหลังสอนโดยเก็บเปนคะแนนยอย 
9.  การออกแบบประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล เกณฑ 

ฟงแลวตอบคําถามได ตรวจแบบฝกหัด แบบเฉลย นักเรียน 80 % 

อานแลวตอบคําถามได ตรวจแบบฝกหัด แบบเฉลย นักเรียน 80 % 

 
10.  การบันทึกหลงัการสอน 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Srinakharinwirot University: Satit Demonstration School (Primary) 

Name_____________________________________________Class_______No.____ 

I.  Fill in the blanks. 

1.  What __________ you do yesterday? 

- I __________ a party. 

2.  __________ you and your friends take a test two days ago? 

- Yes, we __________. 

3.  He ____________ meet a movie star last week. 

4.  She ___________ too much chocolate last night. 

5.  Susan and Thomas ___________ their cell phone last Friday. 

II.  Convert these sentences. 

1.  She didn’t win a race. 

_____________________________________________________________________. 

2.  He drank hot chocolate. 

_____________________________________________________________________. 

III.  Read and match. 

1.  What did you do last night?                                 A.  Jimmy broke a window. 

2.  Did Christine and Julia fly a kite?       B.  I drank hot chocolate. 

3.  Did Eric go to the store?         C.  No, they didn’t. 

4.  What happened?          D.  Yes, he did. 

IV.  Correct the sentences. 

1.  I didn’t had a party last week. 

_____________________________________________________________________. 

2.  Did she broke a window yesterday? 

____________________________________________________________________? 

3.  They lose their cell phone two days ago. 

_____________________________________________________________________. 
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