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ค าน า 

  แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ชุด Fun with Words เป็นแบบฝึกทักษะที่จัดท าขึ้นเพ่ือ

ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ อ15101 ส าหรับผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5   เล่มที่ 1  เรื่อง Family เป็นแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมุงหวังให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเขียนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เพื่อเป็น

พ้ืนฐานในการสื่อสารระดับสูง 

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนี้ประกอบด้วย ค าชี้แจง ค าแนะน าในการใช้แบบฝึกทักษะ จุดประสงค์

การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  (Pre-test, Post-test)  แบบฝึกทักษะ และ เฉลยแบบทดสอบก่อน

เรียน หลังเรียน   

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเล่มนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ 

 

ผู้จัดท า 

นางเกศินี  หาญเชิงชัย 
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1. แบบฝึกทักษะการเขียน ชุด Fun with words กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 6 เล่ม 

เล่มท่ี 1 - Family 

เล่มที่ 2 – Daily routines 

เล่มที่ 3 – Parts of body 

เล่มที่ 4 – Foods 

เล่มที่ 5 – Cooking verbs 

เล่มที่ 6 – Classroom objects 

2. แบบฝึกแต่ละเล่มมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน 

3. จุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมของแบบฝึกแต่ละเล่มมีเนื้อหาครบสมบูรณ์ภายในเล่ม โดยผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าและวัดผล ประเมินผลได้ด้วยตัวเอง โดยครูคอยให้ค าปรึกษา  

4. ครูและนักเรียนควรศึกษาค าแนะน าข้ันตอนวิธีการใช้แบบฝึกชุดนี้ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามข้ันตอนอย่าง
เคร่งครัด จึงจะให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

  

ค าช้ีแจง 
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 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด Fun with Words ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนแต่ละคน 
2. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   

ชุด Fun with Words วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ใบความรู้ ตลอดจน การจัดกิจกรรมโดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 
4. ท าแบบฝึกทักษะ 1- 6 ให้ครบตามกิจกรรมการสอน 
6  ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เพื่อวัดการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

    
 

ค าแนะน าการใช้ส าหรบัครู 
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด Fun with Words 

วิชาภาษาอังกฤษ ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เล่มที ่1 เรื่อง Family 
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1. อ่านมาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ของแบบฝึกทักษะ 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
4. ศึกษาค าศัพท์จากใบความรู้ 
5. ท าแบบฝึกทักษะในแต่ละเล่มด้วยตนเอง 
6. ตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
7. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
8. ตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 

  

ค าแนะน าการใช้ส าหรบันักเรียน 
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด Fun with Words 

วิชาภาษาอังกฤษ ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เล่มที ่1 เรื่อง Family 
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การเรียนเกี่ยวกับการเขียนเรื่องราวที่เก่ียวกับครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจน 

ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวและเครือญาติ  ท าให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองโดย
ใช้ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยน าประสบการณ์ในการเรียนค าศัพท์ในแบบฝึกนี้ไปใช้ 

 
 
 
 

ต 1.2 ป.5/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

ต 1.2 ป.5/4  พูด/เขียน  เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
ต 1.2 ป.5/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆพร้อม 

       ทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ 
ต 1.3 ป.5/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ต 4.1 ป.5/1  ฟัง  พูด  และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

 

 

จุดประสงค์ปลายทาง 

 

เขียนค าศัพท์และประโยคสั้นๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ในแบบฝึกทักษะการเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด Fun with Words วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่อง My 
family 
 

จุดประสงค์น าทาง 

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนสามารถเขียนค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

3. ผู้เรียนสามารถน ามาเรียงเป็นประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) 
แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด Fun with Words 

สาระส าคัญ 

มาตรฐานตัวช้ีวัด 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4 
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Complete the following sentences . 
    

 

 

 

Hello,  My name is Angela 
and this is my family tree. 
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Knowledge sheet 1 : Family members and relations.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funny with words 
ชุด Funny with Words 
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Knowledge sheet 2 : Family members and relations. 

 

    Relatives in the family 
When you have children, you are a parent. 
If you are a male parent, you are a father. 
If you are female parent, you are a mother. 
If one of your children is a boy, he is your son. 
If one of your children is a girl, she is your daughter. 
When a couple gets married, the man is the husband, and the 
woman is his wife. 
A brother and sister both have the same parents. 
grandparents: the parents of your parents 
grandfather: the father of your father/mother 
grandmother: the mother of your father/mother  
grandchildren: the children of your children 
grandson: the son of one of your children 
granddaughter: the daughter of one of your children 
great grandfather: the father of your grandfather/grandmother 
great grandmother: the mother of your grandfather/grandmother 
uncle: the brother (or brother-in-law) of your mother/father 
aunt: the sister (or sister-in-law)of your mother/father 
cousin: the child of your aunt/uncle  
nephew: the male child of your brother/sister 
niece: the female child of your brother/sister 
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1.    

 

 

2.     

 

 

3.     

 

4.   

 

5.     
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6.   

 

 

7.    

 

 

8.    

 

 

9.    

 

 

10.     
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    Read the text and then write your own family information. 

My family 

Hi, my name is…………………………..…………….,I’m…………….…..years old and I live 
in…………………………………..……., in a big house. I have a wonderful family which 
I love very much. There are………members in my family. They are my 
…………………….…..………………..my……………………………….……….....................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
This is my family and I am proud of it. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Post – test) 
แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด Funny with Words 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เลม่ที่ 1 เรื่อง My family 

Complete the following sentences . 
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Hello,  My name is Angela 
and this is my family tree. 
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1. mother 

2. father 

3. brother 

4. aunt 

5. uncle 

6. cousin 

7. cousin 

8. sister 

9. grand father 

10. grandmother   

 

 

   

Answer Key 
Pre-test & Post-test 
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1. 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7. 

 

8.  

 

9.  

 

10.  

Answer Key 
Exercise 1 
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  Answer Key 
Exercise 2 
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Answer Key 
Exercise 3 
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      Answer Key 
Exercise 4 
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1. b  8. B  15. a 

2..c  9. c 

3. a  10. a 

4. b  11. b 

5.c  12. c 

6.b  13. c 

7. b  14. c

Answer Key 
Exercise 5 
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     ครตูรวจความถกูตอ้งของค าศพัทแ์ละหลกัไวยกรณ์

Answer Key 
Exercise 6 

 

25 



Fun with Words      

 

       Family 

   

 
http://www.vocabulary.cl/english/family-members.htm 

https://www.englishwsheets.com 

http://www.kids-pages.com/ 
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เอกสารอ้างอิง 
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