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Reader 8 – ‘the’
เป#าหมาย: ทบทวนเรื่องการใชF a เเละ and เเละเรียนเรื่องการใชF the ดFวยคำศัพทQจาก Word family ant, bug, car, girl, boy, pig นักเรียนเขFาใจการใชF the เเละสามารถอ_านออกเสียงประโยคใน
บทเรียนไดF
หัวข-อ: หนังสือเริ่มตFนดFวยการทบทวนเรื่องการใชF a เเละ and ดFวยวิดีโอ สไลดQอ_านออกเสียง บอก
ความหมายของประโยค เเละทำใบงานทบทวนการใชF a เเละ and ตามดFวยเรียนเรื่องการใชF the ซึ่ง
นักเรียนจะไดFเรียนรูFว_าการใชF the วางหนFาคำนาม หมายความว_าเราชี้เฉพาะเจาะจง เพียงสิ่งนั้น เช_น
the dog คือ หมาตัวนี้ the car คือ รถคันนี้ เเละฝlกการเขียน ใหFความหมายของประโยค ผ_านการทำ
กิจกรรมต_าง ๆ หมายเหตุ หากตัวอักษรในสไลดQเล็กเกินไปใหFครูใชF Clt + เพื่อการขยายหนFาจอใหF
ตัวอักษรใหญ_ขึ้น และ หากตFองการลดขนาดเว็บเพจใหFใชFคำสั่ง Clt –
สัปดาห1:
Day 1: ทบทวนเรื่องการใชF a เเละ and ดFวยวิดีโอ เเละสไลดQอ_านออกเสียง บอกความหมายของ
คำศัพทQเเละประโยค ในการอ_านออกเสียงใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียงดFวยตนเองก_อนเสมอ
เเละทำใบงานทบทวนการใชF a เเละ and
Day 2: เรียนรูFการใชF the จากวิดีโอ ภาพ เเละคำศัพทQผ_านการทำกิจกรรมต_าง ๆ
Day 3: เรียนรูFการใชF the จากภาพ ประโยคออกเสียงเเละบอกความหมาย เเละเรียนรูFการใชF and
เชื่อมประโยคผ_านการทำกิจกรรมต_าง ๆ
Day 4: ทบทวนจากกิจกรรมอ_านออกเสียงประโยคการใชF the เเละการใชF and เชื่อมในประโยค
เเละทำเเบบประเมินทบทวนการใชF and, a, an เเละ the
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Day 1
ทบทวนเรื่องการใชF a เเละ and ดFวยวิดีโอ เเละสไลดQอ_านออกเสียง บอกความหมายของคำศัพทQ เเละประโยค
ในการอ_านออกเสียงใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียงดFวยตนเองก_อนเสมอ เเละทำใบงานทบทวนการใชF
a เเละ and
ใบงาน: ปริ้นใบงานใหFครบจำนวนนักเรียน
วิ ดีโอทบทวน a: ครูเป}ดวิดีโ อ a – an articles song ใหFนักเรียนฟ•ง ถามนักเรียนว_าเห็นอะไรบFางใน
วิ ดีโ อ เเละถามนักเรียนว_านักเรียนไดFยินคำไหนบ_อยที่สุดในเพลง ถF านั กเรี ยนยังตอบไม_ ไดFใหF ครูเป}ดเพลง
ซ้ำ ถามจนนักเรียนสามารถตอบไดF ว_ าคือ a, an จากนั้นพูดคุยทบทวนเรื่องการใชF a, an คำอธิบาย
เพิ่มเติมสำหรับครู
ทบทวนคำศัพท1: ใหFนักเรียนอ_านออกเสียง เเละบอกความหมายของคำศัพทQ ใหFนักเรียนพยายามอ_านออก
เสียงดFวยตนเองก_อน
วิดีโอทบทวน and: ครูเป}ดวิดีโอ Introducing and ใหFนักเรียนฟ•งเเละถามนักเรียนว_าเห็น
เเละไดFยินอะไรบFางในวิดีโอ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู
ทบทวนประโยค: ใหFนักเรียนอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ใหFนักเรียนพยายามอ_าน
ออกเสียงดFวยตนเองก_อน
ทบทวนประโยค: ใหFนักเรียนอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ใหFนักเรียนพยายามอ_านออก
เสียงดFวยตนเองก_อน
Worksheet: ครูเเจกใบงาน Beginner 1/8 Worksheet01 ใหFนักเรียนเขียนประโยคจากภาพใหF
ถู กตFอ งโดยใชFคำศัพทQ จากตาราง เฉลย

page 2 of 5

TKR English

Reader 8 the v1

Day 2
เรียนรูFการใชF the จากวิดีโอ ภาพ เเละคำศัพทQผ_านการทำกิจกรรมต_าง ๆ
วิ ดีโอเเนะนำ ‘the’ : ครูเป}ดวิดีโ อ Trick Tracy and ‘the’ ใหFนักเรียนฟ•ง เเละถามนักเรียนว_าเห็น
เเละไดFยินอะไรบFางในวิดีโ อ คำอธิบายเพิ่ม เติมสำหรับครู
วิ ดีโอออกเสี ยง ‘the’: ครูเป}ดวิดีโ อ Kellie pronouncing ‘the’ ถามนักเรียนว_าเห็นอะไรบFางใน
วิ ดีโ อ จากนั้นใหFนักเรียนพยายามออกเสียงตามวิดีโ อ 4-5 ครั้ง หรือจนนักเรียนสามารถออกเสียง ‘the’
ไดFถูกตFอง คำอธิบายเพิ่ม เติมสำหรับครู
อMานประโยค: ครูโชวQภาพสุนัขแลFวถามนักเรียนว_าเห็นอะไร เมื่อนักเรียนตอบแลFวใหFนักเรียนดูคำศัพทQ
‘dog’ แลFวถามว_ามีสุนัขกี่ตัว เมื่อนักเรียนตอบแลFว สไลสQ ‘a dog’ เเละครูอธิบายต_อว_า เราใชF ‘a
dog’ เมื่อเราพูดถึงสุนัขทั่วไป เเละใชF ‘the dog’ สไลสQใหFเห็นประโยค ‘the dog’ เมื่อเราพูดถึงสุนัขที่
เราเห็นหรือเฉพาะเจาะจงหรือเปˆนสิ่งที่รูFกันดีว_าหมายถึงอะไร ในภาษาไทยเราจะใชFว_า ตัวนี้ สิ่งนี้ อันนี้
เปˆนตFน จากนั้นใหFนักเรียนพยามยามออกเสียงประโยคดFวยตนเอง ก_อนจะกดเสียงใหFนักเรียนฟ•ง
อMานประโยค: ครูโชวQภาพมดเเละถามนักเรียนว_าเห็นอะไร เเละมีกี่ตัว เมื่อนักเรียนตอบแลFว ใหFนักเรียน
ดูคำศัพทQ ’an ant’ เเละถามต_อว_ามดตัวนี้สีอะไร เมื่อนักเรียนตอบแลFว สไลสQใหFเห็นประโยค ‘ The
ant is red. ‘ เเละครูตFองอธิบายซ้ำว_า การใชF ‘a’ เเละ ‘the’ เเตกต_างกันอย_างไร เเละอธิบายต_อว_า
‘The ant is red.’ เปˆนประโยค เริ่มตFนประโยคตัวเเรกตFองเปˆนตัวพิมพQใหญ_เเละจบประโยคตFองเขียน
‘.’ ทFายประโยค ดังตัวอย_างในสไลดQสุดทFาย จากนั้นใหFนักเรียนพยามยามออกเสียงประโยคดFวยตนเอง
อMานประโยค: ครูโชวQภาพเเมลงเเละถามนักเรียนว_าเห็นอะไร เเละมีกี่ตัว เมื่อนักเรียนตอบแลFว สไลสQใหFเห็น
คำศัพทQ ‘the bugผิดพลาด! ไมMได-ระบุชื่อไฟล1 is’ เเละถามนักเรียนว_าเเมลงตัวนี้ใหญ_หรือเล็ก เเละสไลดQใหF
เห็นประโยค ‘ Theผิดพลาด! ไมMได-ระบุชื่อไฟล1 bug is big.’ ใหFนักเรียนอ_านออกเสียงเเละบอกความหมาย
ของประโยค จากนั้นเขียนประโยคเเละความหมายลงสมุด เช_น ‘The bug is big.’ (แมลงตัวนี้ใหญ_) อธิบายย้ำ
การเริ่มตFนประโยคตัวเเรกตFองเปˆนตัวพิมพQใหญ_เเละจบประโยคตFองเขียน ‘.’ ทFายประโยค
อMานประโยค: ใหFนักเรียนอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียง
ดFวยตนเองก_อน อธิบายย้ำอีกครั้งเรื่องการเริ่มตFนประโยคตัวเเรกตFองเปˆนตัวพิมพQใหญ_เเละจบประโยคตFอง
เขียน ‘.’ ทFายประโยค
ทบทวนคำศัพท1: ใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพทQดFวยตนเองก_อน
เเลFวจึงกดเสียงที่ถูกตFองใหFนักเรียนฟ•ง เเละใหFนักเรียนออกเสียงตามอีกรอบ
อMานประโยค: ใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียง เเละบอกความหมายของประโยคดFวยตนเองก_อน เเละใหF
นักเรียนเขียนเขียนคำศัพทQลงสมุด
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Day 3
เรียนรูFการใชF the จากภาพ ประโยคออกเสียง เเละบอกความหมาเเละเรียนรูFการใชF and เชื่อมประโยค
ผ_านการทำกิจกรรมต_าง ๆ
วิดีโอออกเสียง ‘the’: ครูเป}ดวิดีโอ Kellie pronouncing ‘the’ ใหFนักเรียนพยายามออกเสียงตามวิดีโอถาม
นักเรียนว_าเห็นอะไรบFางในวิดีโอ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู
อMานประโยค: ใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยคดFวยตนเองก_อน
อMานออกเสียงประโยค: ครูถามนักเรียนว_าเห็นเด็กผูFชายกี่คน ใหFนักเรียนตอบ เด็กผูFชายหนึ่งคน หรือ ’a
boy’ ใหFนักเรียนดูคำว_า ‘a boy’ ถามนักเรียนต_อว_าเด็กผูFชายคนนี้เขาดูเปˆนอย_างไร เมื่อนักเรียนตอบ
เเลFว สไลดQใหFเห็น ‘The boy is sad.’ ใหFนักเรียนอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ใหF
นักเรียนพยายามอ_านออกเสียงดFวยตนเองก_อน เเลFวกดเสียงใหFนักเรียนฟ•ง เเละอธิบายการใชF ‘the’ ใหF
นักเรียนฟ•งอีกรอบ
อMานออกเสียงประโยค: ครูถามนักเรียนว_าเห็นอะไร ใหFนักเรียนตอบ เด็กผูFหญิงหนึ่งคนเเละรถหนึ่งคัน
หรือ ’a girl and a car’ ใหFนักเรียนดูคำว_า ’a girl and a car’ ถามนักเรียนต_อว_าเด็กผูFหญิงคนนี้เขา
ดูเปˆนอย_างไร เเลFวรถมีรูปร_างเปˆนอย_างไร เมื่อนักเรียนตอบเเลFว สไลดQใหFเห็น ‘The girl is hot and
the car is big.’ ใหFนักเรียนอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ใหFนักเรียนพยายามอ_าน
ออกเสียงดFวยตนเองก_อน เเลFวกดเสียงใหFนักเรียนฟ•ง
กิจกรรมสร-างประโยค : ครูใหFตัวเเทนนักเรียนออกมาสไลดQภาพสัตวQ (Slides no.1) และคำศัพทQ
(Slides no.2)ใหFเปˆนประโยค ใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียงดFวยตนเองก_อน จากนั้นอ_านออกเสียง
เเละบอกความหมายของประโยค กดที่รูปภาพเพื่อฟ•งเสียงของประโยค
อMานประโยค: ใหFนักเรียนพยายามอ_านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยคดFวยตนเองก_อน
เเบบฝYกหัดทบทวน: แจก Beginner 1/8 Workheet02 ใหFนักเรียนเลือกภาพที่นักเรียนชอบจากภาพที่
กำหนดใหFมา 1 ภาพ นำมาวาดเเละระบายสีใหFสวยงาม จากนั้นใหFเลือกคำศัพทQจากตารางมาเเต_งประโยคจาก
ภาพที่นักเรียนวาดใหFถูกตFอง เฉลย
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Day 4
ทบทวนจากกิจกรรมอ_านออกเสียงประโยคการใชF the เเละการใชF and เชื่อมในประโยค เเละทำเเบบประเมิน
ทบทวน การใชF and, a, an เเละ the
ใบงาน: ปริ้นเเบบทดสอบใหFครบจำนวนนักเรียน
วิดีโ อทบทวน ‘the’: ครูเป}ดวิดีโ อ Repeat ‘the’ ใหFนักเรียนออกเสียงตามวิดีโอ ถามนักเรียนว_าเห็น
อะไรบFางจากวิดีโอ คำอธิบายเพิ่ม เติมสำหรับครู
กิจกรรมสร-างประโยค : ครูใหFตัวเเทนนักเรียนออกมาสไลดQประโยคใหFตรงกับรูปภาพ ใหFนักเรียน
พยายามอ_านออกเสียงดFวยตนเองก_อน จากนั้นอ_านออกเสียง เเละบอกความหมายของประโยค อธิบาย
ย้ำก_อนการประเมินอีกครั้งเรื่องการเริ่มตFนประโยคตัวเเรกตFองเปˆนตัวพิมพQใหญ_ เเละจบประโยคตFอง
เขียน ‘.’ ทFายประโยค (หากนักเรียนสไลดQภาพและประโยคไดFถูกตFองสไลดQทั้งสองจะมีเสียงเหมือนกัน)
Worksheet : เเจกเเบบทดสอบ Beginner 1/8 EvaluationใหFนักเรียน
ขFอ 1. ใหFนักเรียนเติมคำ a, an, the เเละ and ใหFถูกตFอง
ขFอ 2. ใหFนักเรียนดูภาพเเละเรียงประโยคใหม_ใหFถูกตFอง
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