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Reader 9 – ‘It is’ 
เป:าหมาย: ทบทวนเร่ืองการใช8  a, and, the เเละเรียนเร่ืองการใช8 It is ด8วยคำศัพทKจาก  Word family pig, 

bag, cab, dog, fan, van  นักเรียนเข8าใจการใช8 It is ในการตอบคำถาม เเละสามารถอZานออกเสียงประโยค

ในบทเรียนได8 

หัวขCอ: หนังสือเร่ิมต8นด8วยการทบทวนเร่ืองการใช8 a, and, the ด8วยวิดีโอ สไลดKอZานออกเสียง บอก

ความหมายของประโยคเเละทำใบงาน ตามด8วยเรียนเร่ืองการใช8 It is (มันคือ)ในการตอบคำถาม จากการถาม 

What is this? (น้ีคืออะไร) ซ่ึงนักเรียนจะได8เรียนรู8ผZานการทำกิจกรรมตZาง ๆ                                         

หมายเหตุ หากตัวอักษรในสไลดKเล็กเกินไปให8ครูใช8 Clt + เพ่ือการขยายหน8าจอให8ตัวอักษรใหญZข้ึน และ หาก

ต8องการลดขนาดเว็บเพจให8ใช8คำส่ัง Clt –                                                                          

สัปดาหI:                                                                                                                         

Day 1: ทบทวนเร่ืองการใช8 a, and, the ด8วยวิดีโอ  ประโยค เเละสไลดKอZานออกเสียง ตามด8วยทำใบงาน

ทบทวนการใช8 a, and, the  

Day 2: เรียนรู8การใช8 It is (มันคือ) เเละ What is this? (น้ีคืออะไร)ในการถาม-ตอบ จากวิดีโอ ภาพ คำศัพทK 

เเละกิจกรรม Role Play การเเสดงบทบาทสมมติ       

Day 3: ทบทวนกิจกรรมการใช8การใช8 It is (มันคือ) เเละ What is this? (น้ีคืออะไร) ในการถาม-ตอบจากภาพ 

วิดีโอ จากการออกเสียง เเละบอกความหมายผZานการทำกิจกรรมตZาง ๆ  

Day 4: ทบทวนการออกเสียง It is (มันคือ) จากประโยค เเละทำเเบบประเมินทบทวนการใช8 It is 
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Day 1 
ทบทวนเร่ืองการใช8 a, and, the ด8วยวิดีโอ  ประโยค เเละสไลดKอZานออกเสียง ตามด8วยทำใบงานทบทวนการ

ใช8 a, and, the  

ใบงาน: ปร้ินใบงานให8ครบจำนวนนักเรียน 

วิดีโอทบทวน a: ครูเปyดวิดีโอ a – an articles song ให8นักเรียนฟ{ง ถามนักเรียนวZาเห็นอะไรบ8างใน

วิดีโอ เเละถามนักเรียนวZานักเรียนได8ยินคำไหนบZอยที่สุดในเพลง  ถ8านักเรียนยังตอบไมZได8ให8ครูเปyดเพลง

ซ้ำ ถามจนนักเรียนสามารถตอบได8 วZาคือ a, an จากน้ันพูดคุยทบทวนเร่ืองการใช8 a, an คำอธิบาย

เพิ่มเติมสำหรับครู 

วิดีโอทบทวน and: ครูเปyดวิดีโอ Introducing ‘and’ ให8นักเรียนดูเเละพยายามออกเสียงตามจากน้ัน 

ถามนักเรียนวZาเห็นอะไรบ8างจากวิดีโอ  ถ8านักเรียนยังตอบไมZได8ให8ครูเปyดวิดีโอให8นักเรียนดูอีกรอบ  เมื่อ

นักเรียนตอบเเล8วครู เเละนักเรียนพูดคุย ทบทวนการใช8 and คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 

ทบทวนประโยค a เเละ and: ให8นักเรียนพยายามอZาน และบอกความหมายของประโยคด8วยตนเองกZอน 

หลังจากน้ันให8นักเรียนทุกคนอZานพร8อมกันอีกรอบ 

วิดีโอทบทวน the: ครูเปyดวิดีโอ Repeat ‘the’ ให8นักเรียนดู เเละพยายามออกเสียงตาม จากน้ัน ถาม

นักเรียนวZาเห็นอะไรบ8างจากวิดีโอ ถ8านักเรียนยังตอบไมZได8ให8ครูเปyดวิดีโอให8นักเรียนดูอีกรอบ จากน้ัน

พูดคุย ทบทวนการใช8 the คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 

ทบทวนประโยค the: ให8นักเรียนอZานออกเสียง เเละบอกความหมายของประโยค เเละให8นักเรียนทุก

คนอZานออกเสียงพร8อมกันอีกรอบ 

ทบทวนประโยค the เเละ and: ให8นักเรียนอZานออกเสียง เเละบอกความหมายของประโยค เเละให8นักเรียน

ทุกคนอZานออกเสียงพร8อมกันอีกรอบ                                                                                 

ทบทวนการใชC a, an, the:  ครูเเจกใบงานให8นักเรียน เเละอธิบายคำชี้เเจงให8นักเรียนฟ{ง จากน้ันให8นักเรียน

ทำใบงาน Beginner 1/9 Worksheet01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TKR English                    Reader 9 – ‘It is’v1 

page 3 of 5 

Day 2 
เรียนรู8การใช8 It is  จากวิดีโอ ภาพ เเละคำศัพทKผZานการทำกิจกรรมตZาง ๆ   

ส่ิงท่ีตCองเตรียม: ครูปร้ินบัตรคำเพ่ือเตรียมไว8ให8นักเรียนเลZนเกม  

วิดีโอเเนะนำ It is: ครูเปyดวิดีโอ What is it? song ให8นักเรียนดูจากน้ันถามนักเรียนวZาเห็นเ เละได8ยิน

อะไรบ8างจากวิดีโอ  ถ8านักเรียนยังตอบไมZได8ให8ครูเปyดวิดีโอให8นักเรียนดูอีกรอบ จากน้ันพูดกันวZา ใน

วิดีโอมีการใช8 What is it? ในการถาม เเละใช8 It is ในการตอบ เเละถามนักเรียนวZา นักเรียนได8ยิน It is 

….. อะไรบ8างในวิดีโอ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 

เรียนรูC: ครูถามนักเรียนวZาเห็นอะไร ให8นักเรียนตอบวZา ‘a dog’ (นักเรียนสามารถตอบเป�นภาษาไทยกZอนได8) 

ครูกดท่ีรูปภาพสุนัขให8 ‘a dog’ ปรากฏข้ึนบน  จากน้ันครูอธิบายวZา วิธีตอบท่ีถูกต8องนักเรียนต8องตอบให8เป�น

ประโยค โดยการเติม ‘It is’ ลงข8างหน8า ‘a dog’.  ครูกดท่ีปุ�ม play เพ่ือเลZนเสียงและให8  ‘It is’ ปรากฎข้ึน 

นักเรียนจะเห็นเป�นประโยค ‘It is a dog.’ ให8นักเรียนพยามออกเสียงด8วยตนเองกZอน เเล8วครูจึงกดเสียงให8

นักเรียนฟ{ง เเละให8นักเรียนออกเสียงให8ถูกต8อง (กดรูปสุนัข และปุ�ม play) 

เรียนรูC: ครูถามนักเรียนวZาเห็นอะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล8วคล๊ิกฟ{งเสียงประโยค ‘What is this?’ เเละ

ให8นักเรียนออกเสียงตาม บอกนักเรียนวZา’ What is this?’ เป�นประโยคคำถาม เเปลวZา (น่ีคืออะไร) ใช8

ถามส่ิงท่ีอยูZใกล8 จากน้ันสไลดKให8นักเรียนเห็นประโยค ‘ It is a pig and a bag.’ ให8นักเรียนพยามยาม

อZานด8วยตนเองกZอนเเล8วครูจึงกดเสียงให8นักเรียนฟ{ง เเละบอกความหมาย (มันคือหมูเเละกระเป�า) ให8

นักเรียนอZานออกเสียงท้ังสองประโยคอีกรอบหรือจนนักเรียนสามารถออกเสียงได8ถูกต8อง  

เรียนรูC Role play: ครูจะเตรียมบัตรคำ Beginner1/9 Cards 01 ให8นักเรียน  เเละบอกนักเรียนวZาครูจะ

เลือกนักเรียน 2-3 คูZออกมาหน8าช้ันเรียน เพ่ือให8นักเรียนเเสดงบทบาทสมมติการถาม – ตอบ โดยใช8ประโยค 

What is this?  (น่ีคืออะไร) ในการถาม เเละ ใช8 It is (มันคือ) ในการตอบ ให8นักเรียนเลือกบัตรคำเองในการ

ถาม ถ8านักเรียนถาม – ตอบถูกต8องเเล8วให8นักเรียนสลับบทบาทกัน 

เรียนรูC: ครูถามนักเรียนวZา ‘What is this?’ ให8นักเรียนตอบ ‘ It is a….. ตามภาพท่ีนักเรียนเห็น เเละบอก

ความหมายของประโยคท่ีอZานหรือครูจะให8นักเรียนคนหน่ึงถามเเล8วให8นักเรียนอีกคนตอบสลับกันไปเร่ือย ๆ 

จนคนทุกคน เพ่ือฝ�กให8นักเรียนได8ออกเสียงมากข้ึน 
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Day 3 
เรียนรู8การใช8 It is ในการตอบ จากการถาม What is this? จากภาพ ออกเสียงเเละบอกความหมาย

ผZานการทำกิจกรรมตZาง ๆ  

ทบทวนคำศัพทI : ให8นักเรียนอZานออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพทK ให8นักเรียนพยามออกเสียง

ด8วยตนเอง เเละเขียนคำศัพทKลงสมุด 

วิดีโอ: ครูเปyดวิดีโอ Kellie says ‘What is this – It is a van.” ให8นักเรียนดูเเละพยายามออกเสียง

ตามจากน้ัน ถามนักเรียนวZาเห็นอะไรบ8างจากวิดีโอ  เเละครูถามนักเรียนวZา ครู Kellie พูดอะไรบ8างใน

วิดีโอ ถ8านักเรียนยังตอบไมZได8ให8ครูเปyดวิดีโออีกรอบ เมื่อนักเรียนตอบได8เเล8ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยการ

ใช8 What is this? ในการถาม เเละการใช8 It is ……. ในการตอบ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 

เรียนรูC: ครูถามนักเรียนวZาเห็นอะไร เม่ือนักเรียนตอบ เเล8วคล๊ิกฟ{งเสียงประโยค ‘What is this?’ เเละให8

นักเรียนออกเสียงตาม บอกนักเรียนวZา’ What is this?’ เป�นประโยคคำถาม เเปลวZา (น่ีคืออะไร) ใช8ถามส่ิงท่ี

อยูZใกล8 จากน้ันสไลดKให8นักเรียนเห็นประโยค ‘It is a van.’ ให8นักเรียนพยามยามอZานด8วยตนเองกZอนเเล8วครู

จึงกดเสียงให8นักเรียนฟ{ง เเละบอกความหมาย (มันคือรถตู8) ให8นักเรียนอZานออกเสียงท้ังสองประโยคอีกรอบ

หรือจนนักเรียนสามารถออกเสียงได8ถูกต8อง 

เรียนรูC: ครูถามนักเรียนวZาเห็นอะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล8วคล๊ิกฟ{งเสียงประโยค ‘What is this?’ เเละให8

นักเรียนออกเสียงตาม บอกนักเรียนวZา’ What is this?’ เป�นประโยคคำถาม เเปลวZา (น่ีคืออะไร) ใช8ถามส่ิงท่ี

อยูZใกล8 จากน้ันสไลดKให8นักเรียนเห็นประโยค ‘It is a cap and a bag.’ ให8นักเรียนพยามยามอZานด8วยตนเอง

กZอนเเล8วครูจึงกดเสียงให8นักเรียนฟ{ง  เเละบอกความหมาย (มันคือหมวกและกระเป�า) ให8นักเรียนอZานออก

เสียงท้ังสองประโยคอีกรอบหรือจนนักเรียนสามารถออกเสียงได8ถูกต8อง 

เรียนรูC: ครูถามนักเรียนวZาเห็นอะไร ให8นักเรียนอZานคำถามและแปลประโยค ‘What is this?’ จากน้ันให8

นักเรียนลองตอบด8วยตัวเองกZอนท่ีจะสไลดKให8นักเรียนเห็นประโยค ‘It is a pig and a fan.’ ให8นักเรียนอZาน

ท้ังสองประโยคด8วยตนเองพร8อมกับบอกความหมายของประโยคด8วยอีกคร้ัง หากจำเป�นสามารถเลZนเสียงเพ่ือ

ชZวยเหลือนักเรียน 

เรียนรูC:  ให8นักเรียนออกเสียง เเละบอกความหมายของประโยค ให8นักเรียนอZานออกเสียงด8วยตนเองกZอน 
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Day 4 
ทบทวนกิจกรรมการใช8 It is จากการถาม What is this?  จากภาพ เเละทำเเบบประเมินทบทวนการใช8 It is 

ใบงาน: ปร้ินใบงานให8ครบจำนวนนักเรียน 

วิดีโอ: ครูเปyดวิดีโอ Kellie and Students ask – answer ให8นักเรียนดู เเละพยายามออกเสียงตาม

จากน้ัน ถามนักเรียนวZาเห็นอะไรบ8างจากวิดีโอ เเละครูถามนักเรียนวZา ครู Kellie ใช8คำถามอะไร เเละ

นักเรียนสามคนตอบวZาอยZางไร จากน้ันพูดคุยทบทวนการใช8 It is …. ในการตอบ คำอธิบายเพิ่มเติม

สำหรับครู 

เรียนรูC:  ให8นักเรียนออกเสียง เเละบอกความหมายของประโยค ให8นักเรียนอZานออกเสียงด8วยตนเองกZอน 

  

 

  


