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Phonics A to e 
เป้าหมาย: 
นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก Aa-Ee และเขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง พร้อมเรียนรู้
เสียงของตัวอักษรแต่ละตัว และคำศัพท์ง่ายๆที่มีตัวอักษร a-e ประกอบอยู่   
หัวข้อ: เรื่องที่สอน A-E ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก a-e  
สัปดาห์: 
Day 1: ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว  แนะนำตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และเสียงของแต่ละตัวอักษร 
Day 2: นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A-E ได้อย่างถูกต้อง 
Day 3: นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-e ได้อย่างถูกต้อง 
Day 4: นักเรียนสามารถบอกตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็ก a,b,c,d,e ที่อยู่ในคำศัพท์ต่างๆได้ 
Day 5: การประเมิน 

Day 1 – A to E big and small 
ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว  แนะนำตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และเสียงของแต่ละตัวอักษร 
- Mission A-E: วิดีโอแนะนำตัวอักษร Aa-Ee ให้นักเรียนดู 1 รอบ ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- A to E with pictures: วิดีโอแนะนำตัวอักษรที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ Aa -Ee นักเรียนจะเห็นรูปภาพของตัวอักษรตัว

แรกของแต่ละตัว และได้ฟังเสียงโฟนิกของแต่ละตัวอักษร  
- Name and sound: นักเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นเสียงของชื่อตัวอักษรและตัวพิมพ์เล็กเป็นเสียงของ

ตัวอักษร (Phonics) ครูอธิบายว่า ตัวอักษรแต่ละตัวมีชื่อ และมีเสียงของตัวอักษรด้วย ยกตัวอย่าง ครูกด ตัว A เขามีชื่อว่า 
‘เอ’ มีเสียงว่า ‘a’ โดยให้ครูกดที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

- Worksheet: ครูแจก ABC 1 Aa-Ee Worksheet01 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง 
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  

- Repeat A-E: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนฟังอีกครั้งก่อนหมดคาบ 

Day 2 – Big A to E 
เรียนรู้ตัวพิมพ์ใหญ่ A-E นักเรียนอ่านและเขียนตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ A-E 
- Writing exercise: ให้นักเรียนยืนเตรียมพร้อม หลังจากนั้นเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูและทำท่าทางตามวิดีโอ  
- How to write letters: นักเรียนดูวิธีการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องพร้อมออกเสียงตาม และให้นักเรียนเขียนตามบนอากาศ

ไปพร้อมๆกัน  
- Writing A to E: ครูเลือกเปิดวิดีโอการเขียนตัวอักษรทีละตัว โดยให้นักเรียนดูก่อน หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนลงบน

สมุดจนครบทั้ง 5 ตัว  
- Letters in the mirror: เปิดหน้าเพจส่วนนี้โดยที่ไม่ให้นักเรียนเห็นด้านล่าง เพราะถัดจากนี้ด้านล่างคือคำตอบ ครูให้

นักเรียนดูตัวอักษรที่เขียนกลับด้าน คือตัว B C D ให้นักเรียนบอกว่าเป็นตัวอักษรอะไร และสังเกตว่าตัวใดเขียนผิดและจะ
เขียนให้ถูกต้องอย่างไร  

- Solution: B, C and D: เปิดหน้าที่ถูกต้องให้นักเรียนดู  
- Worksheet: ให้นักเรียนเติมส่วนที่ขาดของตัวอักษรที่ไม่สมบูรณ์ แล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม ABC 1 Aa-Ee 

Worksheet02 

Day 3 – Small a to e 
เรียนรู้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-e และการเขียนอักษรพิมพ์เล็ก a-e ที่ถูกต้อง 
- Big and small: เปิดวิดีโอนี้แนะนำตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก Aa-Zz ทั้ง 26ตัว 
- Compare big and small: เปิดวิดีโอนี้แนะนำตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก Aa -Ee 
- Small a to e: แนะนำตัวตัวพิมพ์เล็ก a-e  ครูกดตัวอักษรที่ละตัวให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม  
- Writing a to e: นักเรียนดูวิธีการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องพร้อมออกเสียงตาม และให้นักเรียนเขียนตามบนอากาศไป

พร้อมๆกัน  
- a to e one by one: นักเรียนฝึกเขียนที่ละตัวไปพร้อมๆกัน โดยดูวิดีโอขั้นตอนการเขียนก่อน จึงขียนลงบนสมุด จนครบ

ทั้ง 5 ตัว  
- Worksheet: “ให้นักรียนหาตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-e จากคำที่อยู่ใน ABC 1 Aa-Ee Worksheet03 พร้อมเขียนตัวอักษร

ลงบนตัวอักษรที่นักเรียนหาได้บนใบงาน” (ครูสาธิตการเขียนบนใบงานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน) 
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Day 4 -A to E Words 
ทบทวนตัวอักษรพิมพ์เล็ก Aa-Ee จากคำศัพท์ง่ายๆ 
- Repeat A to E: เปิดวิดีโอเพื่อทบทวน แนะนำคำศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร a-e 
- Words in the video: ให้นักเรียนดูภาพ ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักภาพอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกมือตอบที่ละคนเป็น

ภาษาอังกฤษ  ถ้าภาพไหนที่นักเรียนไม่รู้จัก ครูสามารถกดที่ภาพและให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 
- Letter cards: ให้นักเรียนจับคู่กัน ครูแจกการ์ดตัวพิมพ์เล็กเตรียมไว้ในซอง คู่ละ1ชุด ให้นักเรียนนำการ์ดมาวางเรียงตัว

อักษร a-eให้ถูกต้อง 
- New words: ครูกดที่รูปภาพให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม ให้นักเรียนนำตัวอักษรมาเรียงให้ตรงกับภาพทั้ง 4 ภาพ 

ครูพยายามให้นักเรียนอ่านตัวอักษรที่ละตัว (letter’s name) ของคำศัพท์นั้น เราไม่เน้นการอ่านแบบสะกด (Phonics) 
- Can you read the small letters? 
- Repeat A to E: เปิด VDO ให้นักเรียนดูอีกครั้ง ก่อนหมดคาบ 

Day 5 – Repeat and evaluate 
การทบทวน และการประเมิน  ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ ใช้เวลาในการทบทวน 15 นาที   และการประเมินความ
เข้าใจของนักเรียนแต่ละคน ใช้เวลา 30 นาทีโดยประเมินทักษะในด้านการเขียน ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก a-e ที่ถูกต้อง 
- Jack Hartmann: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบให้นักเรียนดูและทำท่าทางตาม 
- Repeat A-e: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบให้นักเรียนดูและออกเสียงตามตาม  
- Write a to e: นักเรียนเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก a, b, c, d, e  โดยครูจะอ่านตัวอักษรให้นักเรียนฟังที่ละตัวแล้วให้

นักเรียนเขียนลงบนสมุด กิจกรรมในการประเมินนี้นักเรียนจะต้องทำงานด้วยตนเอง
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