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แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My body 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 1/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย 
2. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

1. ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะภายนอก) 
2. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Parts of the Body 
 Grammar: 
  -    This is …. . 
  -    These are …. . 
 Writing: 

- Writing about my body 

ฒื๊



ทักษะ/กระบวนการ 
 1. ทักษะการฟงั 

2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ผูส้อนและนักเรียนแสดงการทักทายและสนทนาเกี่ยวกับกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน 
  1.2 อาจารย์ผูส้อนพูดน าเข้าสู่บทเรียนโดยแสดงภาพการ์ตูนบุคคลให้นักเรียนชมพร้อมทั้งถามถึง
อวัยวะต่างๆของร่างกายที่นกัเรียนได้เห็น 
  1.3 นักเรียนร่วมบอกถึงอวัยวะต่างๆโดยอาจารยจ์ะแสดงค าศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยและ
เริ่มเข้าสู่กจิกรรมหลัก 
  1.4 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมเกมให้นกัเรียนได้ร่วมสนุกตอนท้ายโดยน าความรู้
จากตอนทีเ่รียนมาใช้เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์แสดงค าศัพท์เกี่ยวกบั Parts of the body จากนั้นเปิดเพลง โดยมีการร้องเข้า
จังหวะ Listen and Chant. ให้นกัเรียนได้ฝึกการออกเสียงและรู้ค าศัพท ์
  2.2 อาจารย์ให้นักเรียนดูภาพจากสไลด์การสอนโดยจะแบ่งแยกภาพอวัยวะที่มี 1 ส่วน กับ
อวัยวะที่มีมากกว่า 1 ส่วน เพื่อให้นักเรียนไดเ้ข้าใจถึงประเภทของค านาม Singular and Plural Nouns 
  2.3 นักเรียนท ากจิกรรมฝึกออกเสียงและบอกค าศัพทจ์ากภาพ 
  2.4 ให้นักเรียนได้เล่นเกมส์จบัคู่ภาพและค าศัพทจ์ากคอมพวิเตอร์ โดยให้ท ากิจกรรมทลีะคน
ตามล าดับโดยแสดงผลข้ึนจอน าเสนอให้เพื่อนในห้องช่วยดูความถูกต้องพรอ้มๆกัน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพทท์ี่ได้เรียนในวันน้ี 
  3.2 นักเรียนได้พูดเข้าจงัหวะ Listen and Chant อีกครัง้ 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO เพลง Parts of the body 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะ
ภายนอก) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 
 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 
 
 

 

  

 

ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My body 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 2/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย 
4. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

3. ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะภายนอก) 
4. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Parts of the Body 
 Grammar: 
  -    This is …. . 
  -    These are …. . 
 Writing: 

- Writing about my body 
  

Beroaosoosan



 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนค าศัพท์ให้กบันักเรียนเป็นค าศัพท์ที่ได้เรียนไปในช่ัวโมงก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนร่ววมร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง Head Shoulders Knees and Toes 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีให้กบันกัเรียนว่าจะมีการถาม ตอบ ให้
นักเรียนตัง้ใจเรียนเพื่อทีจ่ะได้มสี่วนร่วมในกจิกรรม 
 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมสไลดก์ารสอน เกี่ยวกบัการใช้ประโยคThis is a … และอธิบายถึง
หลักการใช้ 
  2.2 ให้นักเรียนดูภาพและพูดโดยใช้โครงสร้างประโยค This is a … 
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.5 จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดการใช้ Singular Nouns และประโยค This is a …. 
  2.6 ครูตวจความเรียบร้อยของการทงานและความถูกต้องรายบุคคล 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพทท์ี่ได้เรียนในวันน้ีและสรุปการใช้ประโยค 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO เพลง Parts of the body 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 



 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะ
ภายนอก) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. ทักษะการฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My body 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 3/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย 
6. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

5. ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะภายนอก) 
6. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Parts of the Body 
 Grammar: 
  -    This is …. . 
  -    These are …. . 
 Writing: 

- Writing about my body 
  

Boodsa



 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนค าศัพท์และประโยคให้กบันักเรียนเป็นค าศัพท์ที่ได้เรียนไปในช่ัวโมงก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนร่ววมร้องเพลง This is me 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีให้กบันกัเรียนว่าจะมีการถาม ตอบ ให้
นักเรียนตัง้ใจเรียนเพื่อทีจ่ะได้มสี่วนร่วมในกจิกรรม 
 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมสไลดก์ารสอน เกี่ยวกบัการใช้ประโยคThese are … และอธิบายถึง
หลักการใช้ 
  2.2 ให้นักเรียนดูภาพและพูดโดยใช้โครงสร้างประโยค These are … 
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.5 จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดการใช้ Plural Nouns และประโยค These are …. 
  2.6 ครูตวจความเรียบร้อยของการทงานและความถูกต้องรายบุคคล 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพทท์ี่ได้เรียนในวันน้ีและสรุปการใช้ประโยค 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO เพลง Parts of the body 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 



 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะ
ภายนอก) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. ทักษะการฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My body 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 4/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

7. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย 
8. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

7. ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะภายนอก) 
8. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู ้
 Words: 

- About Parts of the Body 
 Grammar: 
  -    This is …. . 
  -    These are …. . 
 Writing: 

- Writing about my body 
  

ลอออร



 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนค าศัพท์และยกตัวอย่างประโยคใหก้ับนกัเรียนเป็นค าศัพทท์ี่ได้เรียนไปใน
ช่ัวโมงก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนดู VDO เรื่อง Parts of the body 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีให้กบันกัเรียนว่าจะมีการถาม ตอบ ให้
นักเรียนตัง้ใจเรียนเพื่อทีจ่ะได้มสี่วนร่วมในกจิกรรมและการทดสอบท้ายบท 
 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมสไลดก์ารสอน เกี่ยวกบัการใช้ประโยคThis is / These are … และ
อธิบายถึงความแตกต่าง 
  2.2 ให้นักเรียนดูภาพ Parts of the body จากนั้นบอกว่าเป็น Singular or Plural Nouns 
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็นโดย ใช้ประโยคThis is / These 
are … 
  2.5 จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท 
  2.6 ครูตวจความเรียบร้อยของการทงานและความถูกต้องรายบุคคล 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพทท์ี่ได้เรียนในวันน้ีและสรุปการใช้ประโยค 
สื่อการเรียนรู้ 
 



 1. VDO เพลง Parts of the body 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (อวัยวะ
ภายนอก) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. ทักษะการฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 1/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

9. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
10. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

9. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
10. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
 Grammar: 
  -    This is my 
  -    He’s / She’s 

ลอออร



  
 Writing: 

- Writing about my family 
  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ผูส้อนและนักเรียนแสดงการทักทายและสนทนาเกี่ยวกับความสมัพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว   
  1.2 อาจารย์ผูส้อนพูดน าเข้าสู่บทเรียนโดยฟงัเพลง I love my family 
   1.3 นักเรียนร่วมบอกถึงสมาชิกในครอบครัวตนเองโดยอาจารย์จะแสดงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ควบคู่ไปด้วยและเริม่เข้าสูก่ิจกรรมหลัก 
  1.4 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้นักเรียนมเีป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์แสดงค าศัพท์เกี่ยวกบั Family members จากนั้นเปิดเพลง โดยมีการร้องเข้า
จังหวะ Listen and Chant. ให้นกัเรียนได้ฝึกการออกเสียงและรู้ค าศัพท ์
  2.2 อาจารย์ให้นักเรียนดูภาพจากสไลด์การสอน Family Tree 
  2.3 นักเรียนท ากจิกรรมฝึกออกเสียงและบอกค าศัพทจ์ากภาพ 
  2.4 ให้นักเรียนบอกเพศของค าศัพท์ว่าค าที่เห็นน้ันมีความหมายว่าอย่างไรและเป็นเพศใด 
  2.5 ให้นักเรียนได้เล่นเกมส์จบัคู่ภาพและค าศัพทจ์ากคอมพวิเตอร์ โดยให้ท ากิจกรรมทลีะคน
ตามล าดับโดยแสดงผลข้ึนจอน าเสนอให้เพื่อนในห้องช่วยดูความถูกต้องพรอ้มๆกัน 



 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพทท์ี่ได้เรียนในวันน้ี 
  3.2 นักเรียนได้พูดเข้าจงัหวะ Listen and Chant อีกครัง้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO เพลง I love my family 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 2/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

11. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
12. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

11. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
12. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
 Grammar: 
  -    This is my 

BEEEOO



  -    He’s / She’s 
  
 Writing: 

- Writing about my family 
  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนค าศัพท์ให้กบันักเรียนเป็นค าศัพท์ที่ได้เรียนไปในช่ัวโมงก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนร่ววมร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง I love my family 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีให้กบันกัเรียนว่าจะมีการถาม ตอบ ให้
นักเรียนตัง้ใจเรียนเพื่อทีจ่ะได้มสี่วนร่วมในกจิกรรม 
 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมสไลดก์ารสอน เกี่ยวกบัการใช้ประโยคThis is my + Family 
members และอธิบายถึงหลักการใช้ 
  2.2 ให้นักเรียนดูภาพและพูดโดยใช้โครงสร้างประโยค This is my + Family members 
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.5 จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด Family tree 
  2.6 ครูตวจความเรียบร้อยของการทงานและความถูกต้องรายบุคคล 



 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพทท์ี่ได้เรียนในวันน้ีและสรุปการใช้ประโยค 
  3.2 นักเรียนได้พูดเข้าจงัหวะ Listen and Chant เพื่อทวนค าศัพท์ 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO เพลง I love my family 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 3/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

13. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
14. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

13. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
14. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
 Grammar: 
  -    This is my 
  -    He’s / She’s 

mmmnnmm



  
 Writing: 

- Writing about my family 
  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนค าศัพท์และประโยคที่เรียนในครั้งก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนชม VDO เกี่ยวกบักิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
สร้างเป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมสไลดก์ารสอน เกี่ยวกบัการใช้ He’s / She’s ร่วมกับค าศัพท์ Family 
members โดยได้อธิบายหลักการใช้ He’s / She’s   
  2.2 ให้นักเรียนดูภาพและพูดโดยใช้โครงสร้างประโยค He’s / She’s + my + Family 
members 
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.5 จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด  
  2.6 ครูตวจความเรียบร้อยของการทงานและความถูกต้องรายบุคคล 
 3. กิจกรรมรวบยอด 



  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพท์ที่ได้เรียนในวันน้ีและสรุปการใช้ประโยค 
  3.2 นักเรียนรอ้งเพลง I love my family 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO เพลง I love my family 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 4/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

15. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
16. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

15. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
16. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
 Grammar: 
  -    This is my 
  -    He’s / She’s 

aammmm



 Writing: 
- Writing about my family 

  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนค าศัพท์และประโยคที่เรียนในครั้งก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนชม VDO เกี่ยวกบักิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวและกิจกรรมในครอบครัว 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
สร้างเป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมสไลดก์ารสอน เกี่ยวกบัการใช้ He’s / She’s ร่วมกับค าศัพท์ Family 
members โดยได้อธิบายหลักการใช้ He’s / She’s  
  2.2 ให้นักเรียนแบ่งเพศจากค าศัพทเ์พื่อช้ีชัดเรือ่งการใช้ He และ  She  
  2.3 ให้นักเรียนดูภาพและพูดโดยใช้โครงสร้างประโยค He’s / She’s + my + Family 
members 
  2.4 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.5 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.6 จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด  
  2.7 ครูตวจความเรียบร้อยของการทงานและความถูกต้องรายบุคคล 
  



3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพทท์ี่ได้เรียนในวันน้ีและสรุปการใช้ประโยค 
  3.2 นักเรียนรอ้งเพลง I love my family ประสานเสียง 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO เพลง I love my family 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 1/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

17. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
18. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

17. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
18. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
- Jobs 

 Grammar: 
  -    This is my 

madmmmm



  -    He’s / She’s a/an 
 Writing: 

- Writing about my family and jobs 
  
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนประโยคทีเ่รียนในครัง้ก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนชม VDO เกี่ยวกบัอาชีพ 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
สร้างเป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมสไลดก์ารสอน ค าศัพท์เกี่ยวกบั อาชีพ (Jobs)   
  2.2 ให้นักเรียนยกมือเพื่อบอกค าศัพทจ์ากภาพที่เห็น 
  2.3 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อตอบค าถาม 
  2.4 ให้นักเรียนเล่นเกมมส์ Hang Man เพือ่พัฒนาด้านค าศัพท์โดยให้นักเรียนบอกตัวสะกดที 
  2.5 ทบทวนค าศัพท์ให้นักเรียนอกีครั้งก่อนให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัด 
  2.6 ครูตวจความเรียบร้อยของการทงานและความถูกต้องรายบุคคล 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพท์และประโยคที่ได้เรียนในวันน้ี 
  3.2 นักเรียนพูดเข้าจังหวะค าศัพท์เกี่วกบัอาชีพที่ได้เรียน 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO about Jobs 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant and Words 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 2/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

19. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
20. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

19. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
20. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
- Jobs 

 Grammar: 

aaaaeeeeeeew



  -    This is my 
  -    He’s / She’s a/an 
 Writing: 

- Writing about my family and jobs 
  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนประโยคทีเ่รียนในครัง้ก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนทบทวนค าศัพทจ์ากช่ัวโมงที่แล้วจาก สื่อที่อาจารย์เตรียมมา 
  1.3 เล่นเกมส์ Spelling Bee 
  1.4 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
สร้างเป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมคลิป VDO เกี่ยวกบัอาชีพต่างๆ  
  2.2 ให้นักเรียนดูภาพและพูดโดยใช้โครงสร้างประโยค He’s / She’s + a + Job   
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.5 ให้นักเรียนจับคู่แลกเปลียนกันพูดประโยคตามโครงสร้างที่เรียนถึงภาพอาชีพ 
 
 



 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพท์และประโยคที่ได้เรียนในวันน้ี 
  3.2 นักเรียนพูดเข้าจังหวะค าศัพท์เกี่วกบัอาชีพที่ได้เรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO about Jobs 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant and Words 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 3/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

21. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
22. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

21. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
22. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
- Jobs 

 Grammar: 

ataeeaan



  -    This is my 
  -    He’s / She’s a/an 
 Writing: 

- Writing about my family and jobs 
  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนประโยคทีเ่รียนในครัง้ก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนทบทวนค าศัพทจ์ากช่ัวโมงที่แล้วจาก สื่อที่อาจารย์เตรียมมา 
  1.3 เล่นเกมส์ Spelling Bee 
  1.4 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
สร้างเป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนชมคลิป VDO เกี่ยวกบัอาชีพต่างๆ  
  2.2 ให้นักเรียนดูภาพและพูดโดยใช้โครงสร้างประโยค He’s / She’s + a + Job   
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.5 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
  2.6 ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยของแบบฝึกหัดรายบุคคล 
 



 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพท์และประโยคที่ได้เรียนในวันน้ี 
  3.2 นักเรียนพูดเข้าจังหวะค าศัพท์เกี่วกบัอาชีพที่ได้เรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO about Jobs 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant and Words 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 

....................................................... 

....................................................... 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 4/4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

23. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
24. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

23. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
24. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
- Jobs 

 Grammar: 

คอหอย



  -    This is my 
  -    He’s / She’s a/an 
 Writing: 

- Writing about my family and jobs 
  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
4. ทักษะการอ่าน 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 อาจารย์ทบทวนประโยคทีเ่รียนในครัง้ก่อน 
  1.2 ให้นักเรียนทบทวนค าศัพทจ์ากช่ัวโมงที่แล้วจาก สื่อที่อาจารย์เตรียมมา 
  1.3 อาจารย์นัดหมายนักเรียนว่าจะมกีิจกรรมในวันน้ีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
สร้างเป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 อาจารย์ให้นักเรียนออกมาพูดประโยคตามโครงสร้างทีละคนโดยมีภาพให้นักเรียนดู 
  2.2 เสนอประโยคค าถาม Is she / He a ….? Yes/ No Question 
  2.3 ให้นักเรียนยกมือเพื่อพูดประโยคจากภาพทีเ่ห็น 
  2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้พูดประโยคจากภาพี่เห็น 
  2.5 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
  2.6 ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยของแบบฝึกหัดรายบุคคล 
 
 3. กิจกรรมรวบยอด 



  3.1 อาจารย์สรุปค าศัพท์และประโยคที่ได้เรียนในบทเรียนนี้ทั้งหมด 
  3.2 นักเรียนร่วมร้องเพลง I love my family. 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. VDO about Jobs 
 2. เกมสจ์ับคู่ ภาพ – ค าศัพท์ 
 3. Audio Track: Words Chant and Words 
 
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์



 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Family and I        เรื่อง My family 
วิชา ภาษาอังกฤษ อ 11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1              ปีการศึกษา 2563 เวลา 4 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
          เขียน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟงัเรื่องใกล้ตัว 
 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

25. นักเรียนสารมารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
26. นักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 

 
สาระส าคัญ 

25. ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (Family Members) 
26. การใช้ประโยคภาษาอังกฤษ (Grammar) 

 
สาระการเรยีนรู้ 
 Words: 

- About Family Members 
- Jobs 

sastss



- Numbers 
- Body 

 
 Grammar: 
  -    This is my 
  -    He’s / She’s a/an 
 Writing: 

- Writing about my family and I Project 
  
 
ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 1. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ ( 4 ชั่วโมง ) 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  อธิบายถึงกระบวนการท า Project Family and I และความส าคัญของช้ินงานน้ีเพื่อให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของงานทีท่ าและมีเป้าหมานในการท างานของตนเอง 
สร้างเป้าหมายในการเรียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ให้นักเรียนลงมือท าช้ินงานบรูณาการ โดยมีอาจารย์คอยแนะน าให้ค าปรกึษาและอธิบายถึง
กิจกรรมในแตล่ะส่วนของ Project Family and I งานนี้ เพือ่ให้นักเรียนเข้าใจและมั่นใจในการรท างาน อย่าง
ถูกต้องมากยิง่ข้ึนซึ่งการท าโปรเจคนีก้ าหนดเวลาในการท า 4 ช่ัวโมง  
 
 3. กิจกรรมรวบยอด 



  ให้นักเรียนพูดถึงโปรเจคงานของตนเองเกี่ยวกับส่วนต่างๆเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ โดยอาจารย์
นั้นตรวจสอบความถูกต้องเรียบรอ้ย 
   
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. Project Family and I 
  
แหล่งการเรียนนรู้ 
 1. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Class book Oxford 
 2. หนังสือเรียน Family and Friends 1 Workbook Oxford 
 3. อินเตอรเ์น็ต 
 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย (Family 
Members) 
 
การใช้ประโยคภาษา อังกฤษ 
(Grammar) 
 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 

ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟงั 
 ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถาม
จากการฟังเรื่องใกล้ตัว 

Project 1  
My Family and I 

แบบประเมินเรื่อง  
My Family and I 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
 

 ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบ
ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ัง 
         ต 1.3 ป.1/1. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. ทักษะการฟงั 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการเขียน 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. กล้าแสดงออก   อย่าง
เหมาะสม 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายบุคคล 

สมรรถนะส าคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

Project 1  
My Family and I 

แบบสงัเกตสมรรถนะส าคัญ
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ ..................................................... ผูส้อน 

            บุตรศิรินทร์  จิวพานิชย ์


