
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 

 

หน่วยที ่1 เร่ือง My family and I 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
       เร่ือง My Family and I 

   

My Family (4 Hours) 
- Vocabulary: dad, mum, grandpa, 

grandma, uncle, aunt, cousin, family 
- This is my ….. . / These are my …… 
- Possessive ’s 

 

This is my! (2 Hours) 

- Vocabulary: name, 

nickname, Last name 

- What’s your name? 

My body (4 Hours) 

- Vocabulary: head, shoulders, 

knees, toes, eyes, ears, mouth, 

nose, arms, legs, feet, hands 

- These are… / This is… 

Project  (2 Hours) 

My Family Poster 

- Family Tree 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 This is me! 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My Family and I  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 1/2561        เวลา 2 ชัว่โมง         คะแนนเตม็ ........คะแนน 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 1/1 พูดโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 ต 1.2 ป. 1/4 พูดขอและให้ขอ้มูลง่ายๆเก่ียวกบัตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถพูดให้ขอ้มูลง่ายๆของตนเองได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าศพัท ์ : Name, Nickname, Last name, age 
 ประโยค: What’s your name?, How old are you? 
 
4. สาระส าคญั 
 ในการเรียนภาษาองักฤษ การแนะน าหรือบอกขอ้มูลง่ายๆเก่ียวกบัตนเองไดเ้ป็นส่ิงส าคญั
และเป็นการเร่ิมตน้ของการส่ือสารท่ีจะสามารถพฒันาสู่การส่ือสารท่ียากข้ึนในอนาคตได ้
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2 ช่ัวโมง 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ครูทกัทายนกัเรียนและแนะน าตนเองต่อนกัเรียน เป็นภาษาองักฤษ 



  2. ครูให้นกัเรียนดูคลิป VDO เก่ียวกบัการแนะน าตนเองง่ายๆ 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูเชิญชวนให้นกัเรียนพูดแนะน าตนเอง 
  2. ครูให้นกัเรียนดูค าศพัทท่ี์ตอ้งเรียนในวนัน้ี 
 

Name       Nickname  Last name  age                 old 
 
  3. ครูให้นกัเรียนฝึกพูดแนะน าตนเองโดยให้ฟังค าถามจากครู “ What’s your name?” 
นกัเรียนตอบ “ My name’s …….” 
  4. ครูถามนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีละคนเพ่ือตรวจสอบดูว่านกัเรียนสามารถตอบได้
หรือไม่ 
  5. ครูให้ค าถามอีก 1  ค าถาม “ How old are you?” นกัเรียนตอบ 
 “ I am ….. years old.” 
  6. ครูถามนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีละคนเพ่ือตรวจสอบดูว่านกัเรียนสามารถตอบได้
หรือไม่ 
  7. ครูให้นกัเรียนแลกเปล่ียน ถาม – ตอบ ระหว่างเพ่ือนในห้องเรียน 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. ครูสุ่มนกัเรียนบางคนให้ออกมา ตอบค าถามหนา้ชั้น 
  2. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั This is me! 
 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  VDO การ์ตูนการแนะน าตนเอง 
 แหล่งการเรียนรู้  
  ห้องสมุด/ ห้องเรียน 
  Website 



7. การวดัประเมินผล 
 ผลงาน/ ช้ินงาน 
  แบบฝึกหดั เร่ือง This is me! 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
  สงัเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
  ประเมินการท าแบบฝึกหดั 
8. บันทกึผลการจดัการเรียนรู้ 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ …………………………………. ผูส้อน 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 My body 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My Family and I  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 1/2561        เวลา 4 ชัว่โมง         คะแนนเตม็ ........คะแนน 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
 ต 1.1 ป. 1/2 ระบุตวัอกัษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดค าง่ายๆ 
 ต 1.1 ป. 1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนรู้จกัค าศพัทใ์นภาษาองักฤษเก่ียวกบัส่วนต่างๆของร่างกาย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าศพัท ์ : head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, arms, legs, feet, hands 
 ประโยค: This is my ….. . / These are my …… . 
 
4. สาระส าคญั 
 ค าศพัทเ์ป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อการเรียนภาษาองักฤษ เม่ือนกัเรียนมีพ้ืนฐานค าศพัทท่ี์ดีก็จะ
สามารถต่อยอดภาษาองักฤษไปสู่ขั้นตอนอ่ืนๆไดง่้ายโดยให้เร่ิมเรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ืองใกลต้วัเป็น
พ้ืนฐานไปสู่อนาคต 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที่ 1 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ครูให้นกัเรียนชม VDO เพลง Heads shoulders Knees and Toes 



  2. นกัเรียนท าท่าทางตาม VDO เพลง Heads shoulders Knees and Toes 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูน าเสนอค าศพัท ์  head   mouth   nose 
ครูอธิบายว่าค าศพัทน้ี์เป็นค าศพัทท่ี์มีช้ินเดียวบนร่างกายของเรา  
  2. ครูน าเสนอค าศพัท ์  shoulders knees  toes   eyes  
ears  arms   legs  feet  hands    ครูอธิบายว่าค าศพัทเ์หล่าน้ีมี
มากกว่า  1 ช้ินบนร่างกายของเรา 
  3. ครูให้นกัเรียนดูภาพ พร้อม ออกเสียงบอกช่ือค าศพัทต์ามภาพท่ีเห็น 
  4. ครูช้ีภาพท่ีละ 1 ภาพให้นกัเรียนบอกว่า ภาพนั้นมีช่ือภาษาองักฤษว่าอะไร 
  5. สุ่มนกัเรียนบอกคนให้บอกช่ือภาพส่วนประกอบของร่างกายตามท่ีครูช้ี 
  6. ครูให้นกัเรียนเล่นเกมส์จบักลุ่มค าศพัท ์ท่ีเป็นอวยัวะช้ินเดียว และ มากกว่า 1 ช้ิน
ให้ถูกตอ้งตามกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม 
  7. ครูตรวจสอบความถูกตอ้งของแต่ละกลุ่ม 
  8. ให้นกัเรียนช่วยกนับอกช่ือภาพส่วนประกอบของร่างกายพร้อมกนัตามท่ีครูช้ี 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. ครูส่มนกัเรียนเพ่ือให้บอกช่ือภาพตามท่ีครูช้ีอีกคร้ัง 
  2. ให้นกัเรียนท าแบบฝึก Circle the words that you hear. (parts of body) 
ช่ัวโมงที่ 2 -3 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ครูให้นกัเรียนชม VDO เพลง Body Parts Song for Kids - This is ME! 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูทบทวนค าศพัท ์ head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, arms, 
legs, feet, hands 
  2. ครูน าเสนอประโยค This is my … และอธิบายถึงการใชป้ระโยคท่ีถูกตอ้ง 
  3. นกัเรียนฝึกพูดประโยคกบัค าศพัท ์ตามท่ีไดย้ิน 
  4. ครูน าเสนอประโยค These are my … และอธิบายถึงการใชท่ี้ถกูตอ้ง 



  5. นกัเรียนฝึกพูดประโยคกบัค าศพัทต์ามท่ีไดย้ิน 
  6. ครูแสดงภาพค าศพัท ์และให้นกัเรียนพูดเป็นประโยคท่ีถกูตอ้งว่า 
This is my … / These are my … .  
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. ครูสุ่มนกัเรียนให้พูดประโยคเม่ือเห็นภาพค าศพัท ์
  2. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั เร่ือง My body 1 (This is / These are) 
 
ช่ัวโมงที่ 4 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ครูให้นกัเรียนชม VDO เพลง Body Parts Song for Kids - This is ME! 
      เพลง Heads shoulders Knees and Toes 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูทบทวนค าศพัท ์ head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, arms, 
legs, feet, hands 
  2. ครูทบทวนประโยค This is my … 
  3. นกัเรียนฝึกพูดประโยคกบัค าศพัท ์ตามท่ีไดย้ิน 
  4. ครูทบทวนประโยค These are my … 
  5. นกัเรียนฝึกพูดประโยคกบัค าศพัทต์ามท่ีไดย้ิน 
  6. ครูแสดงภาพค าศพัท ์และให้นกัเรียนพูดเป็นประโยคท่ีถกูตอ้งว่า 
This is my … / These are my … .  
  7. ให้นกัเรียนเล่นเกมส์ เลือกค าศพัทใ์ห้สมัพนัธ์กบัประโยค แบ่งเป็น 2 กลุม่ จบัเวลา 
  8. ตรวจสอบผลการเล่นเกมส์ 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. ครูสุ่มนกัเรียนให้พูดประโยคเม่ือเห็นภาพค าศพัท ์
  2. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั เร่ือง My body 2 (This is / These are) 
   



6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  VDO  เพลง Body Parts Song for Kids - This is ME! 
   เพลง Heads shoulders Knees and Toes 
 แหล่งการเรียนรู้ 
  ห้องเรียน  
  ห้องสมุด 
  Website 
7. การวดัประเมินผล 
 ผลงาน/ ช้ินงาน 
  แบบฝึกหดั เร่ือง Circle the words that you hear. (parts of body) 
     My body (This is / These are) 
     My body 2 (This is / These are) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
  สงัเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
  ประเมินการท าแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ลงช่ือ …………………………………. ผูส้อน 

 
 
 
 
 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 My family 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My Family and I  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 1/2561        เวลา 4 ชัว่โมง         คะแนนเตม็ ........คะแนน 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
 ต 1.1 ป. 1/2 ระบุตวัอกัษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดค าง่ายๆ 
 ต 1.1 ป. 1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง 
 ต 4.2 ป. 1/1 ใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนรู้จกัค าศพัทใ์นภาษาองักฤษเก่ียวกบัครอบครัวและสามารถบอกเพศได ้
 2. สามารถใชค้ าแสดงความเป็นเจา้ของไดถู้กตอ้ง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าศพัท ์ : dad, mum, grandpa, grandma, uncle, aunt, cousin, family 
 ประโยค: This is my ….. . / These are my …… .  
 ไวยากรณ์ Possessive ’s 
 
4. สาระส าคญั 
 ค าศพัทเ์ป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อการเรียนภาษาองักฤษ เม่ือนกัเรียนมีพ้ืนฐานค าศพัทท่ี์ดีก็จะ
สามารถต่อยอดภาษาองักฤษไปสู่ขั้นตอนอ่ืนๆไดง่้ายโดยให้เร่ิมเรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ืองใกลต้วัเป็น
พ้ืนฐานไปสู่อนาคต 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที่ 1 -2 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. นกัเรียนชม VDO Family Fingers 
  2. ครูสนทนาเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูน าเสนอค าศพัท ์ dad, mum, grandpa, grandma, uncle, aunt, cousin, family 
  2. ครูให้นกัเรียนดูภาพ และค าศพัทศ์พัทพ์ร้อมออกเสียงตาม 
  3. สุ่มนกัเรียนให้บอกค าศพัทใ์ห้ถูกตอ้งกบัภาพท่ีเห็น 
  4. ให้นกัเรียนบอกเพศของคนในภาพ 
  5.  นกัเรียนเล่นเกมส์แบ่งเพศของค าศพัท ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จบัเวลา 
  6. ตรวจสอบผลของการเล่นเกมส์ 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. นกัเรียนทบทวนค าศพัทจ์ากภาพท่ีครูช้ี 
  2.ท าแบบฝึกหดัเร่ือง Family 
 ช่ัวโมงที่ 3 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. นกัเรียนชม VDO Family Tree 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูทบทวนค าศพัท ์ dad, mum, grandpa, grandma, uncle, aunt, cousin, family 
  2. ครูให้นกัเรียนดูภาพ และค าศพัทศ์พัทพ์ร้อมออกเสียงตาม 
  3. สุ่มนกัเรียนให้บอกค าศพัทใ์ห้ถูกตอ้งกบัภาพท่ีเห็น 
  4. ให้นกัเรียนบอกเพศของคนในภาพ 
  5. ทบทวนค าศพัทอี์กคร้ังโดยสุ่มนกัเรียนทีละคน 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. นกัเรียนท าแบบฝึก Family Tree จากโครงสร้างพ้ืนฐานครอบครัวทัว่ไป 



 ช่ัวโมงที่ 4 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. นกัเรียนชม VDO แนะน าเร่ือง Possessive ’s 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูอธิบายการใชแ้ละ ความหมายของ  Possessive ’s 
  2. ครูยกตวัอยา่งการใช ้Possessive ’s 
  3. ให้นกัเรียนลองพูดตวัอยา่ง โดยครูมีภาพช่วยประกอบ 
  4. สุ่มนกัเรียนในชั้นลองพูดตวัอยา่ง โดยครูมีภาพช่วยประกอบ 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. ทบทวนการใช ้ Possessive ’s  โดยครูมีภาพช่วยประกอบ 
  2. ท าแบบฝึกหดัเร่ือง Possessive ’s 
 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  VDO Family Fingers 
  VDO Family Tree 
  VDO แนะน าเร่ือง Possessive ’s  
 แหล่งการเรียนรู้ 
  ห้องเรียน  
  ห้องสมุด 
  Website 
7. การวดัประเมินผล 
 ผลงาน/ ช้ินงาน 
  แบบฝึกหดั เร่ือง Family 
     Family Tree 
     Possessive ’s 



 เคร่ืองมือที่ใช้ 
  สงัเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
  ประเมินการท าแบบฝึกหดั 
 
 
8. บันทกึผลการจดัการเรียนรู้ 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ …………………………………. ผูส้อน 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 Project 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My Family and I  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 1/2561        เวลา 2 ชัว่โมง         คะแนนเตม็ ........คะแนน 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
 ต 1.2 ป. 1/4 พูดขอและให้ขอ้มูลง่ายๆเก่ียวกบัตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 ต 4.2 ป. 1/1 ใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถเขียน Family Tree ได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าศพัท ์ : dad, mum, grandpa, grandma, uncle, aunt, cousin, family 
 
4. สาระส าคญั 
 ค าศพัทเ์ป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อการเรียนภาษาองักฤษ เม่ือนกัเรียนมีพ้ืนฐานค าศพัทท่ี์ดีก็จะ
สามารถต่อยอดภาษาองักฤษไปสู่ขั้นตอนอ่ืนๆไดง่้ายโดยให้เร่ิมเรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ืองใกลต้วัเป็น
พ้ืนฐานไปสู่อนาคต การเขียน Family Tree จะท าให้นกัเรียนไดรู้้ล าดบัความสมัพนัธ์ของตนใน
ครอบครัวมากยิ่ข้ึน 

 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที่ 1 -2 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. นกัเรียนชม VDO แนะน าเร่ือง Family Tree 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  1. ครูทบทวนค าศพัทเ์ก่ียวกบั Family 
  2. ครูให้นกัเรียนดูภาพการ์ตูนตวัอยา่งเก่ียวกบับุคคลในครอบครัวเพ่ือให้รู้ถึงเพศ
และวยั 
  3. อธิบายถึงการท า Project เก่ียวกบั Family Tree 
 กิจกรรมรวบยอด 
  1. ให้นกัเรียนท า Project : Family Tree 
 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  VDO เร่ือง Family Tree 
 แหล่งการเรียนรู้ 
  ห้องเรียน  
  ห้องสมุด 
  Website 
7. การวดัประเมินผล 
 ผลงาน/ ช้ินงาน 
  Project : Family Tree 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
  สงัเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
  ประเมินการท าแบบฝึกหดั 
 



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

 
ลงช่ือ …………………………………. ผูส้อน 

 


