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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   All about me 

เรื่อง  Hello, My name is Mary. 
วันท่ีเรียน  18 พฤษภาคม  2563 

ใบความรู้ 
สาระที ่1ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1. เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด  
ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องและค าแนะน าท่ีฟัง หรืออ่าน 
ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน  
ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
 
ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับเม่ือศึกษาจากบทเรียนออนไลน์นี้ 

 1. รู้ความหมายค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัวได้ 
         2. รู้โครงสร้างท่ีใช้ในการให้ข้อมูลตนเอง ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัวได้ 

 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าหรับการออกอากาศ 

Hello! My Name Is Mary 18 พ.ค. 2563  
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 6 
              เลือกวิชาภาษาอังกฤษ     https://www.dltv.ac.th/DLTV6 

 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบมีจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  ให้นักเรียนท าเครี่องหมาย X ทับข้อทาถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. Match the word with vocabulary to the related meaning   
 a. 087-184-4467 
 b.160 centimeters tall 
 c. 50300 
 d. 12 years old 
2. What is your favorite color? 
 a. Dog 
 b. Bear 
 c. Blue 
 d. Computer games 
3. A: What does your father do? 
   B:  

a. He is singing. 
 b. He is a teacher. 
 c. He likes to sing. 
 d. He works at school. 
4. "My brother helps me with my maths and English homework."  
    Which sentence is correct about my brother?  

a. My brother is good at maths.  
b. My brother is good at English.  
c. I am good at maths and English.  
d. My brother is good at maths and English. 

5. Who is Jim? 
a. Jim is Jack’s brother.  
b. Jim is Jack’s Dad.  
c. Jim is Mary’s Dad.  
d. Jim is Mary’s son. 
 
 
 

Zip code 

  Jim               Mary         

             

                    Jack     

 

 



6. ข้อใดไม่เข้าพวก(Odd one out) 
a.  generous  
b.  diligent  
c.  polite  
d.  selfish 

7. What does he do every day?  
   He ___________________  

a. cooks the meal.  
b. washes the dish.  
c. mows the lawn.  
d. irons the clothes. 

8. Lisa:   If you mow the lawns, I will help John water the plants. 
   Jack:  Sure! 
   Who will mow the lawns? 

a. Jack  
b. Lisa  
c. John  
d. Lisa and John 

9.  A:  My father is a farmer.  
    B:  What is he like?  
    A: ______________________  

a.   He likes dogs.  
b.   He is kind.  
c.   He likes cooking.  
d.   He likes apples. 

10. A: What does your father look like?  
     B: ________________________ 

a. He is kind.  
b. He is a farmer.  
c. He has got short hair.  
d. He looks at the picture. 
 
 



 

ใบความรู้ 
 

My Name Is Wichai 
 

Hi, My name is Wichai and my nickname is Ton.  
I’m from Thailand. I am 12 years old.  
I am in grade 6. I live with my family.  
There are 6 people in my family. 
My father’s name is Nikom. He is a policeman.  
My mother’s name is Suda. She is a nurse.  
I have one sister and two brothers.  
They are Malee, Wichit and Suchai.  
I have a dog. His name is Jack. He is my best friend. 
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ใบงานที่ 3    All about Me 
ให้นักเรียนอ่านใบความเรื่องเรื่อง My name is Wichai. จากนั้นให้เขียนข้อมูลของตนเอง 
โดยสามารถเลียบแบบประโยคในใบความรู้  พร้อมวาดภาพครอบครัวของตนเอง 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   All about me 

เรื่อง  Things you should know about me. 
วันท่ีเรียน  20 พฤษภาคม  2563 

สาระที่ 1ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1. เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง 
                     มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด  
ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องและค าแนะน าท่ีฟัง หรืออ่าน 
ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน  
ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ 
                ประกอบ 
ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับเม่ือศึกษาจากบทเรียนออนไลน์นี ้
           1. รู้ความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับบุคคลท่ีช่ืนชอบได้ 
          2. รู้โครงสร้างประโยคในการให้ข้อมูลบุคคล รายท่ีช่ืนชอบได้ 
 
 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส าหรับการออกอากาศ 

Things you should know about me.  20 พ.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 6 
              เลือกวิชาภาษาอังกฤษ     https://www.dltv.ac.th/DLTV6 
 



Name…………………………………………………………………class……………. 
Class…………………………….. 

 

 
 

 

 

Worksheet 1  

Things I like to feed my tummy. 

Instructions: Look at the pictures. Write 3 things you like and don’t like to eat. 

 
 

cake              pizza                ice cream             cookie                   cereal                    vegetable 
 
 

1. I like to eat…………………………………………………………………………. . 

2. I like to ………………………………………………………………………………. . 

3. I like …………………………..……………………………………………………….. . 

4. I don’t like to eat ……………………………………………………………… . 

5. I don’t like …………………………………………………………………………. . 

6. I don’t ………………………………………………………………………………… . 

 
 

……………………. 
                



 

 

Worksheet 2     My Poster 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม เติมค าหรือข้อมูลของนักเรียนลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้และวาดรูปตนเอง 
                              และครอบครัวประกอบ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Name…………………………………………………………………class……………. 
Class…………………………….. 

 

 

 

 

Worksheet 3  

My Idol 
Instruction: Write all about your idol.  เขียนเติมข้อมูลของตนเองในช่องว่างท่ีก าหนดให้ 
 
My Idol’s Favorite Things 

   

hamburger dog Teddy bear 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

cartoon green jazz website 

         Hi! My idol is…………………………………………..(name).He/She likes to play with………………………………….(toy). 

His/Her favourite colour is …………………..…..(name of the colour) and he/she likes to eat…………….……………… 

(food). He/She likes to read……………………………………………………(name of the book).His /Her favourite animal 

is…………………………………………(name of the animal) and his/her favourite song is…………………………………………… 

(name of the song).His/Her fovourite website is …………………………………..(name of the website) 



 
 
 


