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Repeat Basic Lesson Plan 

เป้าหมาย: นกัเรยีนกลา้แสดงออก และสามารถพดูโตต้อบสนทนากบัครไูด ้เมื่อครูพูดทักทายกับนักเรียนว่า                  

“Good morning” หรือเมื่อครูถามนักเรียนว่า “How are you?” นกัเรยีนสามารถตอบความรูส้กึของตนเองไดว้า่                                                

“I am good.” หรือ “I am not so good.” นอกจากนี้นกัเรยีนจะไดท้บทวน a - z phonics และทบทวนการประสม

พยญัชนะ+สระ (C+V) ด้วย phonics  

สัปดาห์: 

Day 1: แนะนำบทสนทนาทกัทาย “Good morning” การถามสารทกุขส์ขุดบิ “How are you?” และตอบความรูส้กึ               

“I am good.” หรอื “I am not so good.” 

Day 2: ทบทวน a - z phonics ด้วย วีดีโอ ใบงานเติมอักษรที่หายไป ฝึกทบทวนการประสมพยัญชนะ+สระ (C+V) 

ด้วย phonics ด้วยการทำกิจกรรมสไลด์ภาพให้ถูกต้อง และฟังเสียงเขียนอักษรที่นักเรียนได้ยิน 
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Day 1 - Greetings 

แนะนำบทสนทนาทักทาย “Good morning” การถามสารทุกข์สุขดิบ “How are you?” และตอบความรูส้กึ                          

“I am good.” หรอื “I am not so good.” 

Greetings video: เปดิวดีโีอคร ูKellie ใหน้กัเรยีนด ูถามนกัเรยีนวา่ “คร ูKellie พูดว่าอะไรบ้าง และมีความหมายว่า

อย่างไร”  

ครู Kellie พูดว่า “Good morning students” แปลว่า “สวัสดีตอนเช้านกัเรยีนทกุคน” และพดูตอ่วา่ “How are 

you?” แปลวา่ “คณุสบายดไีหม” 

Dialogue – Good morning: เมื่อครูพูดทักทายเรา “Good morning students” นักเรียนควรตอบคำถามว่า

อย่างไร เปิดเสียงของ Kellie และเสียงการตอบคำถามของนักเรียนให้นักเรียนฟัง ฝึกให้นักเรียนพูดตามกอ่น แลว้เลน่

เสยีงของ Kellie เพือ่ใหน้กัเรยีนพดูตอบเอง 2 - 3 ครัง้ 

Hello! video: ครบูอกนกัเรยีนใหต้ัง้ใจดวูดีโีอทีแ่สดงตวัอยา่งการพดูทกัทายกนั เมื่อดูจบแล้วให้พูดคุยกับนักเรียนถึง

วีดีโอว่ามีการทักทาย  พูดโต้ตอบกันอย่างไรบ้าง เปิดวีดีโอซ้ำอีกครั้งให้นักเรียนสังเกตดูและฟังบทสนทนา  

ในวีดีโอมีบทสนทนาดังนี้ Hello! How are you? สวสัด!ี คณุสบายดไีหม, I am good. ฉนัสบายด,ี I am great ฉันมี

ความสุขมาก, I am wonderful. ฉันมีความสุขวิเศษมาก. I am tired. ฉนัเหนือ่ย, I am hungry. ฉันหิวข้าว, I am 

not so good. ฉันไม่ค่อยสบาย 

Dialogue – How are you?: นักเรียนควรตอบครู Kellie ว่าอย่างไร หากนักเรียนรู้สึกสบายดี ชมนักเรียนว่า “ดี

มาก! ที่ตอบว่า I am good!” หากนักเรียนรู้สึกไม่สบาย นักเรียนควรตอบว่าอย่างไร ชมนักเรียน “ดีมาก! ที่ตอบว่า I 

am not so good!” สุ่มถามนักเรียนให้ตอบคำถาม และเมื่อนักเรียนตอบว่า “I am not so good!” ให้ถามสาเหตุที่

ทำให้นักเรียนไม่สบาย (ตอบเป็นภาษาไทยได้) หากไม่มีนักเรียนตอบก็สร้างสถานการณ์สมมติให้นักเรียนบางคนตอบ I 

am not so good!. 

Activity: แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มซ้ายมือให้ตอบว่าสบายดี และกลุ่มขวามือตอบว่าไม่ค่อยสบาย ครูเดินไป

หานักเรียนแต่ละกลุ่ม และถามคำถาม “How are you?”  ครูบอกให้นักเรียนสลับกลุ่มได้  ซึ่งนักเรียนจะเลือกที่จะ

สลับหรือไม่สลับกลุ่มก็ได้ แต่เมื่อสลับแล้วให้นักเรียนตอบ ให้ตรงกับคำตอบประจำกลุ่มของตนเอง เสร็จแล้วให้

นักเรียนถาม "How are you?" กับกลุ่มตรงข้าม สลับกันถามตอบ 

Ending video: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ครู Kellie จะเว้นจังหวะให้นักเรียนตอบคำถามที่ได้ยิน โดยครั้งแรกให้ตอบว่า

สบายดี เปิดวีดีโอให้นักเรียนตอบคำถามอีกครั้งว่าไม่ค่อยสบาย ครูสุ่มนักเรียนตอบคำถาม ครู Kellie ทั้งสองคำตอบ 

หากมีเวลาให้เลือกนักเรียนที่ค่อนข้างอายให้ตอบคำถาม 
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Day 2 - Repeat a-z phonics and C+V 
ทบทวน a - z phonics ด้วย วีดีโอ ใบงานเติมอักษรที่หายไปฝึกทบทวน การประสมพยัญชนะ+สระ (C+V)                        

ด้วย phonics ด้วยการทำกิจกรรมสไลด์ภาพให้ถูกต้อง และฟังเสียงเขียนอักษรที่นักเรียนได้ยิน 

วิดีโอ: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนตั้งใจดู นักเรียนพยายามร้องตามวีดีโอ 

วิดีโอ: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนตั้งใจดู นักเรียนพยายามร้องตามวีดีโอ       

เขียนตัวอักษรที่หายไป: ให้นักเรียนเขียนอักษรที่หายไปลงในสมุด เสร็จแล้วเลื่อนดูเฉลยในหน้าถัดไป 

ฝึกสะกดคำ: สไลด์ตัวอักษรตัวหน้าแล้วพานักเรียนสะกดคำ  

ประกอบรูปภาพ: แบง่สไลดเ์ปน็สามชอ่ง โดยนกัเรยีนตอ้งมาสไลดใ์หเ้ปน็ภาพที่ถูกต้อง และออกเสียงการประสมให้ถูก

ต้อง  

Mystery Words: แต่ละเสียงมีการประสมกันของสองตัวอักษร เล่นเสียงแล้วให้นักเรียนเขียนลงสมุด สไลด์หน้าถัดไป

เป็นคำตอบ
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