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Word families with o 
เป#าหมาย: ทบทวนเร่ืองเสียงสระ i ด2วยคำศัพท8ใน Word families ig, in, ip และ it เรียนเร่ืองเสียงสระ o 

ด2วยคำศัพท8ใน Word families ot, op, og, ob เชMน pot, hop, dog และ job 

หัวข-อ: หนังสือเร่ิมต2นด2วยการทบทวนเร่ืองเสียงสระ i ตามด2วยการเรียนเสียงสระ o นักเรียนจะได2เรียนคำท่ีลง

ท2ายเหมือนกันเราเรียกวMา Word family ซ่ึงนักเรียนจะได2หัดการนำพยัญชนะตัวแรกผสมกับ Word families 

ot, op, og และ ob แล2วจะเกิดคำศัพท8ท่ีมีความหมาย ผMานการทำกิจกรรมตMาง ๆ  

สัปดาห1: 

Day 1: ทบทวนเร่ืองเสียงสระ i ด2วยคำศัพท8 pig, big, bin, zip, rip, sip, sit, และ hit จาก word  families ig, in, 

ip และ it 

Day 2: เรียนรู2คำศัพท8ใหมMในเร่ืองเสียงสระ o ด2วยคำศัพท8จาก word family ot โดยใช2วิดีโอ ฝgกอMานผสมคำศัพท8 

วาดภาพตามคำศัพท8ท่ีได2ยิน และเขียนคำศัพท8ตามภาพท่ีเห็น  

Day 3: เรียนเร่ืองเสียงสระ o เพ่ิมเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family op โดยใช2วิดีโอ แนะนำคำศัพท8 ฝgกการผสมคำ 

กิจกรรมสร2างคำศัพท8ตามภาพท่ีเห็น และกิจกรรมโยงเส2นจับคูMรูปภาพให2ตรงกับคำศัพท8พร2อมระบายสี 

Day 4: เรียนเร่ืองเสียงสระ o เพ่ิมเติมด2วยคำศัพท8ใน Word families og โดยใช2วิดีโอ กิจกรรทายรูปภาพ ฝgก

การสะกดผสมคำศัพท8 กิจกรรมหยิบบัตรคำศัพท8ให2ถูกต2อง และใบงานเลือกคำศัพท8ให2ตรงกับรูปภาพ 

Day 5: เรียนเร่ืองเสียงสระ o เพ่ิมเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family ob โดยใช2วิดีโอ แนะนำคำศัพท8ท่ีผสม

ด2วย ob  ฝgกการสะกดผสมคำศัพท8 กิจกรรมเลือกคำศัพท8ให2ถูกต2องตามภาพบนสไลด8 และใบงานเติมตัวอักษร

ท่ีหายไปให2สัมพันธ8กับรูปภาพ 

Day 6: ทบทวน Word families o ประเมินผลด2วยการเขียนคำศัพท8ท่ีได2ยิน และการเรียงตัวอักษรให2เปsน

คำศัพท8ท่ีตรงกับรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 of 7 

Day1 
ทบทวนเร่ืองเสียงสระ i ด2วยคำศัพท8 pig, big, bin, zip, rip, sip, sit, และ hit  จาก word  families ig, in, ip  

และ it    

วิดีโอ i: ครูเปtดวิดีโอให2นักเรียนต้ังใจดู นักเรียนพยายามอMานคำศัพท8พร2อมกันครูสามารถหยุดวิดีโอเพ่ือให2

นักเรียนได2อMานคำศัพท8เพ่ือทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมา 

ทบทวนคำศัพท1สระ i : ทบทวนคำศัพท8 pig, big, bin, zip, rip, sip, sit, และ hit จาก word families ig, 

in, ip และ it ให2นักเรียนฝgกอMานคำศัพท8ภาษาอังกฤษตามรูปภาพด2วยตัวเองกMอน ถ2าไมMได2ครูเลMนเสียงท่ีรูปภาพ

เพ่ือฟyงเสียงคำศัพท8เพ่ือให2นักเรียนพูดตาม 

สะกดคำศัพท1: ให2นักเรียนสะกดคำศัพท8 จาก Word families ig, in, ip และ it พร2อมกัน เลMนเสียงคำศัพท8บน

รูปภาพเพ่ือตรวจสอบการสะกดท่ีถูกต2อง 

กิจกรรมว่ิงแตะคำศัพท1: ครูติดรูปและคำศัพท8 Beginner 1/4 Cards01 ไว2บนกระดาน แบMงนักเรียนออกเปsน 

2 กลุMม แตMละกลุMมสMงตัวแทนมาเลMนเกมส8 ครูออกเสียงคำศัพท8แล2วให2ผู2เลMนว่ิงไปแตะคำศัพท8พร2อมอMานคำศัพท8

ให2ตรงกับท่ีครูออกเสียง นักเรียนสามารถเลMนได2จนครบทุกคน 

เขียนคำศัพท1: ให2นักเรียนเขียนคำศัพท8ท้ังหมดลงในสมุดและแปลเปsนภาษาไทยตามภาพให2นักเรียนนำเสนอ

คำศัพท8  ให2ครูชMวยนักเรียนในการเขียนภาษาไทยหากนักเรียนเขียนไมMถูก 
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Day2 
เรียนรู2คำศัพท8ใหมMในเร่ืองเสียงสระ o ด2วยคำศัพท8จาก word family ot โดยใช2วิดีโอ ฝgกอMานผสมคำศัพท8  

วาดภาพตามคำศัพท8ท่ีได2ยิน และเขียนคำศัพท8ตามภาพท่ีเห็น  

วิดีโอ ot: ให2นักเรียนลุกข้ึนเต2นและร2องตามวิดีโอ เสร็จแล2วทบทวนคำศัพท8ท่ีอยูMในวีดีโอพร2อมลองเดาคำแปล 

สะกด ot: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2วยตัวเองกMอน หลังจากน้ันครูเลMนเสียงให2นักเรียนฟyงให2นักเรียนทุก

คน ได2ลองออกเสียง หรือสุMมนักเรียนลองอMาน 

สะกดคำศัพท1 ot: เลMนเสียงให2นักเรียนฟyง ให2นักเรียนสะกดคำศัพท8ตามพร2อมเดาความหมายจากภาพ 

เรียนคำศัพท1ใหมHท่ีลงท-าย ot: ฝgกให2นักเรียนได2อMานด2วยคำศัพท8ตMอไปน้ี pot, hot, dot,  

วาดภาพตามคำศัพท1ท่ีได-ยิน: ให2นักเรียนน่ังหMาง ๆ กัน ครูเลMนเสียงคำศัพท8บนภาพ ? ให2นักเรียนฟyง เเละให2

นักเรียนวาดรูปภาพให2ตรงกับคำศัพท8ท่ีได2ยินให2ถูกต2องตามข2อท่ีครูเลMนเสียง ดูเฉลยด2วยการเล่ือนสไลด8ไป

ทางขวา เลMนเสียงให2นักเรียนฟyงท่ีรูปภาพ   

เขียนคำศัพท1 ot ตามภาพท่ีเห็น: ให2นักเรียนเขียนคำศัพท8ภาษาอังกฤษและคำแปลตามรูปภาพท่ีนักเรียนเห็น

ลงในสมุด ครูสามารถชMวยนักเรียนเขียนภาษาไทยได2หากนักเรียนเขียนไมMได2 เสร็จแล2วเล่ือนสไลด8ไปทางขวา 

ครูเลMนเสียงท่ีรูปภาพเพ่ือเฉลยคำตอบ อMานคำศัพท8พร2อมแปลเปsนภาษาไทยด2วยกันอีกรอบ  
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Day3 
เรียนเร่ืองเสียงสระ o เพ่ิมเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family op โดยใช2วิดีโอ แนะนำคำศัพท8 ฝgกการผสมคำ 

กิจกรรมสร2างคำศัพท8ตามภาพท่ีเห็น และกิจกรรมโยงเส2นจับคูMรูปภาพให2ตรงกับคำศัพท8พร2อมระบายสี 

วีดีโอ op: บอกนักเรียนต้ังใจดูวิดีโอ และการออกเสียงคำศัพท8  

สะกด op: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2านลMางด2วยตัวเองกMอน หลังจากน้ันครูเลMนเสียงให2นักเรียนฟyง สุMม

นักเรียน หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน 

สะกดคำศัพท1: ให2นักเรียนลองสะกดคำศัพท8ภาษาอังกฤษและแปลภาพด2วยตัวเองกMอน เลMนเสียงบนรูปให2

นักเรียนฟyงทีละคำ และให2นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล2วลองให2นักเรียนอMานคำศัพท8ท้ัง 3 คำเองอีกคร้ัง

พร2อมกัน  

What are these in English?: ให2นักเรียนดูรูปภาพ แล2วบอกวMาภาพเหลMาน้ีคืออะไรเปsนภาษาไทย เล่ือน

สไลด8ไปทางขวาบอกนักเรียนวMาภาษาอังกฤษของภาพเหลMาน้ีมีดังน้ี เลMนเสียงจากรูปภาพให2นักเรียนฟyง แล2ว

ออกเสียงตามคำละ 2 คร้ัง เสร็จแล2วอMานคำศัพท8ท้ัง 4 คำเองอีกคร้ังพร2อมกัน 

กิจกรรมกับคำศัพท1: เลือกนักเรียนออกมาทีละ 2 คน ให2นักเรียนคนแรกเล่ือนรูปภาพท่ีอยูMในสไลด8ท่ี 1 เพ่ือ

กำหนดภาพ ให2นักเรียนคนท่ี 2 เล่ือนคำศัพท8ให2ตรงกับรูปภาพท่ีนักเรียนคนท่ี 1 กำหนด แล2วให2นักเรียนทุกคน

ได2อMานคำศัพท8พร2อมกัน 

จับคูH และระบายสี: แจก Beginner 1/4 Worksheet01 ให2นักเรียนโยงเส2นจับคูMรูปภาพให2ตรงกับคำศัพท8ให2ถูกต2อง

พร2อมระบายสีให2สวยงาม ดูเฉลยได2ท่ีน่ี 
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Day4 
เรียนเร่ืองเสียงสระ o เพ่ิมเติมด2วยคำศัพท8ใน Word families og โดยใช2วิดีโอ กิจกรรทายรูปภาพ ฝgกการ

สะกดผสมคำศัพท8 กิจกรรมหยิบบัตรคำศัพท8ให2ถูกต2อง และใบงานเลือกคำศัพท8ให2ตรงกับรูปภาพ 

วีดีโอ og: บอกให2นักเรียนต้ังใจดูวิดีโอ นักเรียนลองอMานคำศัพท8ท่ีปรากฏในวิดีโอ  

สะกด ip: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2านลMางด2วยตัวเองกMอน หลังจากน้ันครูเลMนเสียงให2นักเรียนฟyง สุMม

นักเรียน หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน 

สะกดคำศัพท1: ให2นักเรียนลองสะกดคำศัพท8ภาษาอังกฤษและแปลจากภาพด2วยตัวเองกMอน ครูเลMนเสียงบนรูป

ให2นักเรียนฟyง และออกเสียงตาม  ให2นักเรียนทุกคนอMานคำศัพท8เองพร2อมกัน 

ทายรูปภาพ: ให2นักเรียนดูรูปภาพ แล2วลองทายคำศัพท8เปsนภาษาไทย ครูเล่ือนสไลด8ไปทางขวาเพ่ือเฉลยและ

แนะนำคำศัพท8ภาษาอังกฤษให2นักเรียน เลMนเสียงท่ีรูปภาพ 

กิจกรรมหยิบคำศัพท1: ครูให2นักเรียนน่ังเปsนวงกลมใหญM นำบัตรคำศัพท8 วางด2านในวงกลม ครูออกเสียงคำศัพท8 

เลือกนักเรียนออกมาหยิบบัตรคำศัพท8ให2ถูกต2องตามท่ีครูออกเสียง และแสดงบัตรคำศัพท8ให2เพ่ือนดูและให2

นักเรียนทุกคนได2อMานคำศัพท8พร2อมกัน 

Worksheet: แจก Beginner 1/4 Worksheet02ให2นักเรียนเลือกคำศัพท8ไปเติมให2ตรงกับรูปภาพให2

ถูกต2อง ดูเฉลยได2ท่ีน่ี 
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Day5 

เรียนเร่ืองเสียงสระ o เพ่ิมเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family ob โดยใช2วิดีโอ แนะนำคำศัพท8ท่ีผสมด2วย 

ob  ฝgกการสะกดผสมคำศัพท8 กิจกรรมเลือกคำศัพท8ให2ถูกต2องตามภาพบนสไลด8 และใบงานเติมตัวอักษรท่ี

หายไปให2สัมพันธ8กับรูปภาพ 

วีดีโอ ob: บอกนักเรียนต้ังใจดูวิดีโอสอนคำศัพท8ตMาง ๆ และนักเรียนลองอMานคำศัพท8ท่ีปรากฏในวิดีโอ 

สะกด ob: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2านลMางด2วยตัวเองกMอน หลังจากน้ันครูเลMนเสียงให2นักเรียนฟyง สุMม

นักเรียน หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน 

What are these in Thai?: เลMนเสียงแล2วให2นักเรียนสะกดตาม ให2นักเรียนแปลคำศัพท8 เปsนภาษาไทยโดยการเดา

จากรูปภาพ 

คำศัพท1 ob: ให2นักเรียนลองอMานเองกMอน หากนักเรียนอMานไมMได2ให2เลMนเสียงเพ่ือชMวยเหลือ และให2นักเรียนลอง

แปลคำศัพท8โดยการเดาจากรูปภาพ 

กิจกรรมกับคำศัพท1: เลือกนักเรียนออกมาทีละ 2 คน ให2นักเรียนคนแรกเล่ือนรูปภาพท่ีอยูMในสไลด8ท่ี 1 เพ่ือ

กำหนดภาพให2นักเรียนคนท่ี 2 เล่ือนคำศัพท8ให2ตรงกับรูปภาพท่ีนักเรียนคนท่ี 1 กำหนด ให2นักเรียนทุกคนได2

อMานคำศัพท8 

Worksheet : แจก Beginner 1/4 Worksheet03ให2นักเรียนเลือกเติมตัวอักษรท่ีหายไปให2สัมพันธ8กับรูปภาพ

ให2ถูกต2อง ดูเฉลยท่ีน่ี 
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Day 6 

ทบทวน Word families o ประเมินผลด2วยการเขียนคำศัพท8ท่ีได2ยิน และการเรียงตัวอักษรให2เปsนคำศัพท8ท่ีตรงกับ

รูปภาพ                                                                                               

วีดีโอ Word families o: บอกนักเรียนต้ังใจดูวิดีโอทบทวนคำศัพท8ตMาง ๆ ครูสามารถกดหยุดเพ่ือให2นักเรียนอMาน

คำศัพท8ทบทวนการผสมสองตัวอักษร: ot, op, og, ob  ถามนักเรียนวMาคำเหลMาน้ีออกเสียงวMาอยMางไร 

ฝcกอHานคำศัพท1: ให2นักเรียนทุกคนอMานคำศัพท8และแปลความหมาย ครูอาจจะสุMมนักเรียนอMานคำศัพท8ทีละคน 

ประเมินผล:  ข2อ 1-4 เลMนเสียงให2นักเรียนฟyงคำละ 3 คร้ัง ให2นักเรียนฟyงแล2วเขียนคำศัพท8  

 

 

 

 
 

 


