
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยกาเรียนรู้ที่ 4 

เร่ือง My Toys 

Grammar:  

It’s a / an …  

Is it a /an …? 

my / your  

in /on / under 

(4 hours) 

Vocabulary:  

car  train  kite  bike  doll  ball  

puzzle  game  scooter  

(3 hours) 

 

Project:  

My toys story 

(4 hours) 

 

Test 

(1 hour) 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 Toys 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My Toys  

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 2/2560        เวลา 3 ชัว่โมง  คะแนนเตม็ ........คะแนน 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
ต 2.2 ป.1/1 ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทสและภาษาไทย 
ต 3.1 ป.1/1 บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถบอกค าศพัทเ์ก่ียวกบัของเล่นท่ีมีอยูแ่ละสามารถบอกวสัดท่ีุใชท้ าของ
เล่นนั้นได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าศพัท ์: car  train  kite  bike  doll  ball  puzzle  game  scooter  your  my  in  on  under 
 ประโยค : It’s a / an …   Is it a /an …? 
 
4. สาระส าคญั 
 ในการเรียนภาษาองักฤษนั้นนกัเรียนควรใชภ้าษาเพ่ือบอกเร่ืองราวและรู้จกัส่ิงต่างๆ
รวมทั้งสถานท่ีตั้ง รอบตวัเพ่ือให้สามารถส่ือสาร เร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (4 ช่ัวโมง) 
ช่ัวโมงที่ 1 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ทกัทายนกัเรียน 
  2. ให้นกัเรียนดู การ์ตูนเก่ียวกบัของเล่น ในภาคภาษาองักฤษ 
  

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 



  1. ถามนกัเรียนเก่ียวกบัของเล่นท่ีเห็นในการ์ตูนท่ีไดดู้ไป 
  2. เขียนรายการค าศพัทท่ี์นกัเรียนบอกบนกระดาน 
  3. ทบทวนค าศพัทข์องเล่นท่ีนกัเรียนช่วยกนับอก 
  4. ให้นกัเรียนฝึกออกเสียง ค าศพัท ์ท่ีไดจ้ากการชมการ์ตูน 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. สุ่มให้นกัเรียนออกเสียงค าท่ีครูช้ีบนกระดาน 
 
ช่ัวโมงที่ 2 -3 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทกัทายนกัเรียน 
2. ทบทวนค าศพัทจ์าก ชัว่โมงก่อน 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
1. ให้นกัเรียนดูภาพแลว้บอกว่าคืออะไร โดยค าศพัทน์ั้นคือค าท่ีรู้ในคร้ังก่อน 
2. สุ่มนกัเรียนให้บอกค าศพัทเ์ก่ียวกบัภาพท่ีเห็น 
3. เล่นเกมส์ Hang man เพ่ือฝึกการสะกดค า โดยให้นกัเรียนยกมือเพ่ือบอก

ตวัอกัษร 
4. เม่ือจบเกมส์ในแต่ละค านกัเรียนทุกคนจะสะกดค าศพัทน์ั้นพร้อมกนัอีกคร้ังจึง

เล่นค าศพัทต่์อไป 
5. ให้นกัเรียนจบัคู่ภาพกบัค าศพัทใ์ห้ตรงกนัโดยให้นกัเรียน1 คนถือภาพ และ 1 

คนถือค าศพัทท่ี์ตรงกบัภาพให้เดก็ๆหาคู่กนัให้ถูกตอ้ง 
6. สรุปกิจกรรมและค าศพัทท่ี์ได ้

กิจกรรมรวบยอด 
 1. ทบทวนค าศพัท ์
 2. แจกใบงงานเก่ียวกบัการเติมตวัอกัษรท่ีหายไป 

 
 
 
 



6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  VDO การ์ตูนเก่ียวกบั Toys story 
 แหล่งการเรียนรู้ 
  ห้องเรียน  
  ห้องสมุด 
  Website 
7. การวดัประเมินผล 
 ผลงาน/ ช้ินงาน 
  แบบฝึกหดั เร่ือง My Toys 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
  สงัเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
  ประเมินการท าแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. บันทกึผลการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ …………………………………. ผูส้อน 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 It’s a toy. 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My Toys  

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 2/2560        เวลา 4 ชัว่โมง   คะแนนเตม็ ........คะแนน 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
ต 2.2 ป.1/1 ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทสและภาษาไทย 
ต 3.1 ป.1/1 บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถบอกค าศพัทเ์ก่ียวกบัของเล่นท่ีมีอยูแ่ละสามารถบอกวสัดท่ีุใชท้  าของ
เล่นนั้นได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าศพัท ์: car  train  kite  bike  doll  ball  puzzle  game  scooter 
 ประโยค : What’s this? / What is it? It’s a … . 
 
4. สาระส าคญั 
 ในการเรียนภาษาองักฤษนั้นนกัเรียนควรใชภ้าษาเพ่ือบอกเร่ืองราวและรู้จกัส่ิงต่างๆ
รอบตวัเพ่ือให้สามารถส่ือสาร เร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (4 ช่ัวโมง) 
ช่ัวโมงที่ 1  
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ทกัทายนกัเรียน 
  2. ให้นกัเรียนชม การ์ตูนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอน 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ให้นกัเรียนบอกถึงของเล่นต่างๆท่ีไดจ้ากการชมการ์ตูน 



  2. มีภาพให้นกัเรียนดู และถามนกัเรียนดว้ยประโยค What’s it? / What’s this? 
  3. นกัเรียนตอบ It’s a … . This is a … . 
  4. อธิบายถึง a / an ท่ีครูแกไ้ขให้พูดในประโยค ให้ใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5. ให้นกัเรียนอาสาออกมาหนา้ชั้นเรียน สลบัถามตอบ 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. สุ่มนกัเรียนบางคู่ให้ถาม – ตอบ ประโยคท่ีไดเ้รียนมา โดยมีภาพประกอบ 
  2. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
 
ช่ัโมงที่ 2-3 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ทกัทายนกัเรียน 
  2. น าของเล่นข้ึนโชวแ์ละถามประโยคภาษาองักฤษท่ีเรียนจากคร้ังก่อน 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. วางส่ิงของไวใ้นท่ีต่างๆและเปิดค าถามว่า Where is the …? 
  2. เสนอค าศพัทใ์หม่ in  on  under  พร้อม วางส่ิงของเพ่ือบอกความหมายของค า 
  3. เร่ิมถาม Where is the …? โดยสลบัท่ีวาง และ ส่ิงของให้หลากหลาย 
  4. นกัเรียนพยายามช่วยกนัตอบ The … is in /on / under the … . 
  5. สุ่มถาม – ตอบ นกัเรียนในชั้น 
  6. ให้นกัเรียนออกมาถาม – ตอบหนา้ชั้นเรียน 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. นกัเรียนตอบค าถามจากภาพท่ีเห็น 
  2. ท าแบบฝึกหดั 
ช่ัวโมงที่ 4 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ทกัทายนกัเรียน 
  2. ถามถึงส่ิงของต่างๆว่าตั้งอยูท่ี่ไหน 
  3. ชม VDO เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 
  



กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
 1. น าเสนอค าว่า your / my พร้อมแสดงท่าประกอบเพ่ือส่ือความหมาย 
 2. ยกตวัอยา่งประโยค ท่ีใช ้your / my ในประโยครวมทั้งท าท่าทางประกอบ 
 3. ครูถามนกัเรียนดว้ยประโยค Is it your toy? ตอบ Yes, it is. / No 
 4. ขณะท่ีมีการใชป้ระโยคครูจะแสดงท่าทางประกอบเพ่ือส่ือความหมายให้นกัเรียน
เขา้ใจ 
 5. ให้นกัเรียนฝึกประโยคสลบักนัถามตอบ 
กิจกรรมรวยยอด 
 1. สุ่มนกัเรียนให้ตอบค าถาม 
 2. ให้นกัเรียนหยิบของเพ่ือนแลว้แลก ถาม ตอบ 
 3. ท าแบบฝึกหดั 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  VDO การ์ตูนเก่ียวกบั Toys story 
 แหล่งการเรียนรู้ 
  ห้องเรียน  
  ห้องสมุด 
  Website 
7. การวดัประเมินผล 
 ผลงาน/ ช้ินงาน 
  แบบฝึกหดั เร่ือง My Toys 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
  สงัเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
  ประเมินการท าแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทกึผลการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ …………………………………. ผูส้อน 

  
 


