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ABC with Phonics1: Aa to Dd 
เป<าหมาย: นักเรียนสามารถบอกช่ือของตัวอักษร เเละออกเสียง phonics A-a to D-d ไดN  เเสดงทPาทาง

ประกอบของตัวอักษร เเละออกเสียงคำศัพทVท่ีข้ึนตNนดNวยอักษร A-a to D-d ไดN นักเรียนรูNทิศทางการเขียน

ตัวอักษร เเละสามารถเขียนอักษรตัวพิมพVใหญP ตัวพิมพVเล็กของอักษร A-a to D-d ไดN 

หัวขDอ: หนังสือเร่ิมตNนดNวยเพลงของเเตPละตัวอักษร จากน้ันเเนะนำช่ือของตัวอักษรพิมพVใหญP พิมพVเล็ก A-a to 

D-d เรียนรูNเพลง ออกเสียงช่ือตัวอักษร ออกเสียง phonic  เรียนรูNคำศัพทVในนิทาน ทPาทางของตัวอักษร เเละ

เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษรพิมพVใหญPเเละพิมพVเล็กนักเรียนจะไดNการออกเสียง การเขียนผPานการทำ

กิจกรรมตPาง ๆ 

Day 1: เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอท่ีดูมาแลNว และเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูNคำศัพทV

ในนิทานและทPาทางประกอบของตัวอักษรและการฝeกออกเสียงคำศัพทVท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร a เรียนรูNการออก

เสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘a ‘ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร  A-a และทำใบงานใชNสี

เขียนตัวอักษรAa แบบเดิมซ้ำ ๆ และลากเสNนเขาวงกต จาก A ไปหา a และถNามีเวลาครูใหNนักเรียนคัดตัวอักษร

Aa ลงในสมุดของตัวเอง 

Day 2: เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอ และเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูNคำศัพทVในนิทาน

และทPาทางประกอบของตัวอักษรกิจกรรมเรียนรูNและการเดาภาพคำศัพทV ท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร b เรียนรูNการ

ออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘b’ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร B- b กิจกรรมสPง

ส่ิงของและออกเสียงคำศัพทV และทำใบงานวงลNอมรอบตัวอักษรพรNอมโยงเสNนจับคูPตัวอักษร B พิมพVใหญP ไปหา 

b พิมพVเล็ก และเขียนตัวอักษร b 

Day 3: เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษรphonics จากวิดีโอ Repeat a to bและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูN

คำศัพทVในนิทานและทPาทางประกอบของตัวอักษรกิจกรรมเรียนรูNและการฝeกออกเสียงคำศัพทVงPายท่ีข้ึนตNนดNวย

ตัวอักษร c เรียนรูNการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘c’ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร 

C-c กิจกรรมเดาตัวอักษร และทำใบงานเขียนตัวอักษรตามแบบใหNสมบูรณV 

Day 4: เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอเพลง  เรียนรูNคำศัพทVในนิทานและทPาทางประกอบ

ของตัวอักษร.กิจกรรมเรียนรูNและการฝeกออกเสียงคำศัพทVงPายท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร d เรียนรูNการออกเสียงช่ือ

ของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘d’ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร D-d  กิจกรรมเปรียบเทียบ

ตัวอักษรท่ีคลNายกัน ตัว b และ ตัว d  ทำกิจกรรมเลือกหยิบตัวอักษรและคำศัพทV พรNอมออกเสียงและทำใบ

งานเขียนโคNดตัวอักษร 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษรและแสดงทPาทางประกอบตัวอักษร  นักเรียน

เขียนตัวอักษรท่ีหายไปใหNสมบูรณV และทำเเบบประเมินใหNนักเรียนดูทPาทางของตัวอักษรพรNอมเขียนตัวอักษรท่ี

นักเรียนเห็นและครูเลPนเสียงตัวอักษรใหNนักเรียนฟsง นักเรียนเขียนตัวอักษรท่ีไดNยินลงในสมุด จากหนังสือเรียน

เลPมน้ี ครูจะตNองทำการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงผลการประเมินจะตNองผPาน 60% ข้ึนไป ถNาไมPผPานคุณครูจะตNอง

ทบทวนเน้ือหาหนังสือเลPมน้ันอีกคร้ัง 
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Day 1 

เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอท่ีดูมาแลNวและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูNคำศัพทVใน

นิทานและทPาทางประกอบของตัวอักษร และการฝeกออกเสียงคำศัพทVท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร a เรียนรูNการ

ออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘a ‘ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร A-a และทำ 

ใบงานใชNสีเขียนตัวอักษรAa แบบเดิมซ้ำ ๆ และลากเสNนเขาวงกตจาก A ไปหา a และถNามีเวลาครูใหN

นักเรียนคัดตัวอักษรAa ลงในสมุดของตัวเอง 

Warm up: ครูถามนักเรียนวPาจำไดNไหมวPาเราเคยไดNดูวิดีโอเพลง ABC น่ีเม่ือสัปดาหVท่ีผPานมาแลNว จากน้ัน

คุณครูจะเปxดวิดีโอเดิมอีกคร้ังใหNนักเรียนดูและฟsงอยPาต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเสร็จแลNวครูถามนักเรียนวPา 

เห็นอะไรบNางในวิดีโอและถามนักเรียนวPาจำตัวอักษร a,b,c,d ไดNไหม 

Phonics a to d: บอกนักเรียนวPา ในวิดีโอท่ีครูจะเปxดน้ีเปzนเพลงประจำตัวอักษร a – d พรNอมมีทPาทาง

ประกอบเพลง ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทPาทางไปพรNอมกับวิดีโออยPางต้ังใจ หลังจากดู

วิดีโอจบแลNวครูถามนักเรียนวPาตัวอักษรอะไรบNาง และมีทPาทางประกอบอยPางไรบNางครูอาจสุPมถาม

นักเรียนหรือใหNนักเรียนไดNทำทPาประกอบเพลง  

Story:  ครูใชNคำถาม What do you see? ถามนักเรียนวPาเห็นภาพอะไรบNาง และบอกนักเรียนวPาใน

นิทานจะมีคำศัพทV ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูและฟsงอยPางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอจบครูถามนักเรียนวPา

นักเรียนจำคำศัพทVอะไรไดNบNาง และตอนมีมดไตPขึ้นท่ีแขนของนNองอาย นNองอายทำอยPางไรกับมด ไฟลV

นิทานตัว a (สำหรับครูเปxดเพื่อเลPาดNวยตนเอง) 

Action and Song: ครูถามนักเรียนวPา จำไดNไหมเมื่อมดไปไตPข้ึนที่แขนของนNองอาย เขาทำทPาอยPางไร 

จากน้ันเรียนรูNเพลงประจำตัวอักษร เเละทPาทางของตัวอักษร a ครูชวนนักเรียนทำทPาทางของตัวอักษร  

a 2 รอบ ครูกดเลPนวิดีโอทPาทางใหNนักเรียนดู 2 รอบ และเลPนเพลงใหNนักเรียนฟsง พรNอมทำทPาทาง

ประกอบ คำแปลเพลง 

Vocabulary: ครูแสดงรูปภาพครูใชNคำถาม What is this? และบอกนักเรียนวPาคำศัพทVเหลPาน้ีเปzน

คำศัพทVท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร เอ a  เลPนเสียงท่ีคำศัพทVใหNนักเรียนฟsงและออกเสียงตาม รูปมดใหNนักเรียน

ทำทPามดไตPข้ึนท่ีแขน รูปแอปเปx�ลทำทPากินแอปเปx�ล  รูปแขนช้ีไปท่ีแขนของตัวเอง ครูชวนนักเรียนทำ

ทPาทางประกอบคำศัพทVน้ัน ครูเลPนเสียงใหNนักเรียนฟsงและออกเสียงตาม พรNอมแสดงทPาทางของคำศัพทVท่ี

ไดNยิน 1 รอบ จากน้ันครูลองใหNนักเรียนหลับตาแสดงทPาทางของคำศัพทVท่ีไดNยิน  

Letter and Sound: เรียนรูNการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘a’ ครูเลPนวิดีโอการ

ออกเสียงตัวอักษร ใหNนักเรียนดูปากและออกเสียงตามจากน้ันเลPนท่ีตัวอักษร ฟsงและทำทPาทางประกอบ

ตัวอักษร 3คร้ัง 

How to write: ครูเลPนวิดีโอการเขียนตัวอักษร A aใหNนักเรียนดู2คร้ัง และพานักเรียนเขียนตัวอักษร โดย

ใชNน้ิวช้ีเขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 คร้ังพรNอมบอกเสียง
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ของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหNนักเรียนเอามือจับท่ีเอวของตัวเอง แลNวเขียนตาม

ลูกศร 2 คร้ังพรNอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Worksheet: แจก ABC with Phonics1 Worksheet01ใชNสีเขียนตัวอักษร A a ท่ีเดิมซ้ำ ๆ จนเต็ม

ตัวอักษรและลากเสNนเขาวงกต A ไปหา a เฉลย 

ฝXกเขียน: ครูใหNนักเรียนเขียนตัวอักษร A ตัวพิมพVใหญPและ a ตัวพิมพVเล็กลงในสมุด 

 

Day 2 
เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูNคำศัพทVในนิทานและ

ทPาทางประกอบของตัวอักษรกิจกรรมเรียนรูNและการเดาภาพคำศัพทV ท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร b เรียนรูNการ

ออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘b’ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร B- b กิจกรรมสPง

ส่ิงของและออกเสียงคำศัพทV และทำใบงานวงลNอมรอบตัวอักษรพรNอมโยงเสNนจับคูPตัวอักษร B พิมพVใหญP 

ไปหา b พิมพVเล็ก และเขียนตัวอักษร b 

Warm up: บอกนักเรียนวPาวิดีโอน้ีจะมีการเขียนตัวอักษร ABC ตัวพิมพVใหญP และตัวพิมพVเล็ก ครูเปxด

วิดีโอใหNนักเรียนดูอยPางต้ังใจ เม่ือดูวิดีโอจบถามนักเรียนวPา นักเรียนเห็นตัวอักษรอะไรบNาง มีทิศทางการ

เขียนและออกเสียงวPาอยPางไรบNาง 

Phonics song a to d:  ถามนักเรียนวPาจำทPาทางประกอบตัวอักษร  a – d ไดNไหมครูบอกนักเรียนวPา

จะเปxดวิดีโอเดิมใหNนักเรียนต้ังใจดู ทPาทางประกอบตัวอักษรอีกคร้ัง ในวิดีโอจะมีการแสดงทPาทางของ

ตัวอักษรในแตPละตัว ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูเเละนักเรียนยืนข้ึนแสดงทPาทางไปพรNอมกับวิดีโอ   

อยPางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเพลงเสร็จแลNวครูถามนักเรียนวPาตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นมีทPาประกอบอยPางไร

บNาง ครูอาจสุPมถามนักเรียนหรือใหNนักเรียนไดNทำทPาประกอบ เเละออกเสียงทุกคน 

Story: ครูใชNคำถาม What do you see?  ถามนักเรียนกPอนวPาเห็นอะไรบNาง และบอกนักเรียนวPาใน

นิทานจะมีคำศัพทV ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูและฟsงอยPางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนเห็น

อะไรบNาง จำคำศัพทVอะไรไดNบNาง จากน้ันถามนักเรียนตPอวPาบูมกับบาสเขาฝeกตีลูกบอลอยPางไรบNาง  ไฟลV

นิทานตัว b (สำหรับครูเปxดเพื่อเลPาดNวยตนเอง) 

Action and Song:  ถามนักเรียนวPา มีใครจำพี่บูมกับบาสไดNบNาง  และเวลาพวกเขาฝeกลูกบอลเขาทำทPา

อยPางไรบNาง  จากน้ันเรียนรูNเพลงประจำตัวอักษร เเละทPาทางของตัวอักษร b ครูชวนนักเรียนทำทPาทาง

ของตัวอักษร b 2 รอบ ครูกดเลPนวิดีโอทPาทางใหNนักเรียนดู 2 รอบ และเลPนเพลงใหNนักเรียนฟsง พรNอม

ทำทPาทางประกอบ  คำแปลเพลง 

Vocabulary: ทายรูปภาพ ครูใหNนักเรียนดูท่ีรูปภาพแลNวลองทายกPอนวPารูปท่ีนักเรียนเห็นเปzนรูปอะไร ใหN

นักเรียนตอบกPอนจากน้ันครูสไลดVเพ่ือเฉลยรูปภาพ พรNอมเลPนเสียงของคำศัพทVและชวนนักเรียนทำทPาทาง

ประกอบคำศัพทVน้ัน จากน้ันครูลองใหNนักเรียนหลับตา แสดงทPาทางของคำศัพทVท่ีไดNยิน 
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Letter and Sound: เรียนรูNการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘b’ ครูเลPนวิดีโอการ

เสียงตัวอักษร ใหNนักเรียนดูปากและออกเสียงตามจากน้ันครูกดท่ีตัวอักษร ฟsงและทำทPาทางประกอบ

ตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเลPนวิดีโอการเขียนตัวอักษร B  b ใหNนักเรียนดู 2 คร้ัง พานักเรียนเขียนตัวอักษร  

โดยใชNน้ิวช้ีเขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 คร้ังพรNอมบอก

เสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหNนักเรียนใชNศอกของตัวเองเขียนตามลูกศร 2 

คร้ังพรNอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Activity: ครูใหNนักเรียนน่ังเปzนวงใหญP ครูพานักเรียนเลPนเกมสPงส่ิงของ โดยครูใชNลูกบอล 2 ลูก ในการเลPนเกม 

ครูใหNสัญญาณหยุด ลูกบอลหยุดท่ีใคร ใหNเพ่ือนคนท่ี 1 เปzนคนเเสดงทPาทางของคำศัพทV เพ่ือนคนท่ี 2 จะตNอง

เปzนคนออกเสียงคำศัพทV โดยนักเรียนเลือกคำศัพทVบนสไลดV 

Worksheet: ครูแจก ABC with Phonics1 Worksheet02 จงวงลNอมรอบตัวอักษร B และ b  โยงเสNนจับคูP

ตัวพิมพVใหญPและตัวพิมพVเล็กและคัดตัวอักษร เฉลย 

 

Day 3 
เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอ Repeat a to b และเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูNคำศัพทVใน

นิทานและทPาทางประกอบของตัวอักษรกิจกรรมเรียนรูNและการฝeกออกเสียงคำศัพทVงPายท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร c 

เรียนรูNการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘c’ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร C- c 

กิจกรรมเดาตัวอักษร และทำใบงานเขียนตัวอักษรตามแบบใหNสมบูรณV 

Repeat a to b: ครูบอกนักเรียนวPาวิดีโอน้ีเปzนวิดีทบทวน a to b  จะมีช่ือของตัวอักษรและ เสียง 

phonicsและการออกเสียงคำศัพทVท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูและฟsง พรNอมออกเสียง

ตาม หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวPา เห็นและไดNยินอะไรบNางจากวิดีโอ 

Phonics song a to d: ครูบอกกับนักเรียนวPา เพลงท่ีครูจะเปxดน้ี เปzนเพลงประจำตัวอักษร a to d 

เหมือนกับท่ีเราเคยฟsงมาแลNว แตPเปzนวิดีโอท่ีไมPมีทPาทางประกอบตัวอักษร ครูจะใหNนักเรียนลองทำทPาทาง

ประกอบตัวอักษรดNวยตัวเอง ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนลุกข้ึนแสดงทPาทางประกอบไปพรNอมกับเพลง 

หลังจากดูวิดีโอเพลงเสร็จแลNวครูถามนักเรียนวPาตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นมีทPาทางอยPางไรบNาง ครูอาจสุPม

นักเรียนหรือใหNนักเรียนไดNทำทุกคน 

Story: กPอนท่ีครูเลPนวิดีโอครูใชNคำถาม What do you see?  ถามนักเรียนกPอนวPาเห็นภาพอะไรบNาง และ

บอกนักเรียนวPาในนิทานจะมีคำศัพทV ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูและฟsงอยPางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเสร็จครู

ถามนักเรียนวPานักเรียนจำคำศัพทVอะไรไดNบNาง และถามนักเรียนวPาบูมกับบาสฝeกตีลูกบอลอยPางไร

บNาง  ไฟลVนิทานตัว c (สำหรับครูเปxดเพื่อเลPาดNวยตนเอง) 



TKR English                                     ABC with Phonics 1: Aa to Dd v1 

page 5 of 7 

Action and song: ถามนักเรียนวPา จำไดNไหม มีหญิงสาวฝeกเตNนรำ และไดNยินเสียงของคาสเซเนส อยPางไร

บNาง จากน้ันเรียนรูNเพลงประจำตัวอักษร เเละทPาทางของตัวอักษร c ครูชวนนักเรียนทำทPาทางของตัวอักษร c 

2 รอบ ครูกดเลPนวิดีโอทPาทางใหNนักเรียนดู 2 รอบ และเลPนเพลงใหNนักเรียนฟsง พรNอมทำทPาทางประกอบ 

 คำแปลเพลง 

Vocabulary: ครูแสดงรูปภาพคำศัพทVท่ีข้ึนดNวยตัวอักษร c ครูบอกเด็กวPาคำศัพทVเหลPาน้ีเปzนคำศัพทVท่ีมี

เสียงข้ึนตNนดNวยตัวอักษร ซี C เลPนเสียงท่ีคำศัพทVใหNนักเรียนฟsงและออกเสียงตาม ครูชวนนักเรียนทำ

ทPาทางประกอบศัพทVคำน้ัน ครูเลPนเสียงใหNนักเรียนฟsง พรNอมแสดงทPาทางของคำศัพทVท่ีไดNยิน 1 รอบ  

รอบท่ี 2 ใหNนักเรียนหลับตา แสดงทPาทางของคำศัพทVท่ีไดNยิน  

Letter and Sound: เรียนรูNการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘c’ ครูเลPนวิดีโอการเสียง

ตัวอักษร ใหNนักเรียนดูปากและออกเสียงตามจากน้ันเลPนท่ีตัวอักษร ฟsงและทำทPาทางประกอบตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเลPนวิดีโอการเขียนตัวอักษร C c ใหNนักเรียนดู 2 คร้ัง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดย

ใชNน้ิวช้ีเขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1  ตามลำดับ 2 คร้ังพรNอมบอกเสียงของ

ตัวอักษร จากน้ันพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหNนักเรียนใชNเทNาเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรNอมบอกเสียง

ของตัวอักษร 

กิจกรรมเดาตัวอักษร  ใหNนักเรียนดูสไลดVรูปภาพกPอนและลองเดาวPาสไลดVท่ีนักเรียนเห็นคือตัวอักษร

อะไร จากน้ันครูจะเปxดสไลดVท่ีเปzนตัวอักษรใหNนักเรียนดูนักเรียนจะบอกวPาคือตัวอักษรอะไร และใหNนักเรียน

เขียนลงในสมุด  

Worksheet: ครูแจก ABC with Phonics1 Worksheet03 เขียนตัวอักษรตามแบบใหNสมบูรณV พรNอม

ระบายสี เฉลย 

 

Day 4 
เรียนรูNการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอเพลงเรียนรูNคำศัพทVในนิทานและทPาทางประกอบของ

ตัวอักษรกิจกรรมเรียนรูNและการฝeกออกเสียงคำศัพทVงPายท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร d เรียนรูNการออกเสียงช่ือของ

ตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘d’ เรียนรูNทิศทางการเขียนตัวอักษร D - d  กิจกรรมเปรียบเทียบตัวอักษรท่ี

คลNายกัน ตัว b และ ตัว d  ทำกิจกรรมเลือกหยิบตัวอักษรและคำศัพทV พรNอมออกเสียงและทำใบงานเขียนโคNด

ตัวอักษร 

Warm up: ครูอธิบายใหNนักเรียนฟsงกPอนเปxดวิดีโอวPาในวิดีโอน้ีเปzนวิดีโอ abc ท่ีมีเสียงตัวอักษร และเสียง

ของ phonics พรNอมกับมีคำศัพทVงPายๆท่ีข้ึนตNนดNวยตัวอักษร ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูและฟsง 1 รอบ ครู

และนักเรียนรPวมกันออกเสียงตามหลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวPา เห็นและไดNยินอะไรบNางจาก

วิดีโอ  
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Repeat  c words : ครูถามนักเรียน จำไดNไหม คำศัพทVท่ีข้ึนตNนดNวยตัว c ท่ีเราเคยเรียนมาแลNว มีคำวPา

อะไรบNาง เม่ือนักเรียนไดNตอบเกือบทุกคนแลNว ครูจะเปxดวิดีโอทบทวนคำศัพทV ตัว c ใหNนักเรียนดูและฟsง

อยPางต้ังใจและออกเสียงตาม หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวPา เห็นและไดNยินอะไรบNางจากวิดีโอ 

Phonics song a to d:  ครูบอกกับนักเรียนวPา เพลงท่ีครูจะเปxดน้ี เปzนเพลงประจำตัวอักษร a to d 

เหมือนกับท่ีเราเคยฟsงมาแลNวแตPเปzนวิดีโอท่ีไมPมีทPาทางประกอบตัวอักษร ครูจะใหNนักเรียนลองทำทPาทาง

ประกอบตัวอักษรเอง ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูและฟsงอยPางต้ังใจพรNอมทำทPาทางประกอบ หลังจากดูวิดีโอ

เพลงเสร็จแลNวครูถามนักเรียนวPาตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นมีทPาทางอยPางไรบNาง ครูอาจสุPมนักเรียนหรือใหNนักเรียน

ไดNทำทุกคน 

Story: ครูใชNคำถาม What do you see?  ถามนักเรียนกPอนวPาเห็นภาพอะไรบNาง และบอกนักเรียนวPาใน

นิทานจะมีคำศัพทVและการออกเสียงคำศัพทV ครูเปxดวิดีโอใหNนักเรียนดูและฟsงอยPางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอ

เสร็จครูถามนักเรียนวPานักเรียนจำคำศัพทVอะไรไดNบNาง และถามนักเรียนวPาถNาเด็ก ๆ ตีกลองจะมีเสียง 

อยPางไรบNางนิทาน ไฟลVนิทาน d (สำหรับครูเปxดเพื่อเลPาดNวยตนเอง)  

Action and Song: ถามนักเรียนวPา จำไดNไหม เด็ก ๆ ทำทPาตีกลองแบบไหนและมีเสียง อยPางไรบNาง 

จากน้ันเรียนรูNเพลงประจำตัวอักษร เเละทPาทางของตัวอักษร d ครูชวนนักเรียนทำทPาทางของตัวอักษร 

d 2 รอบ ครูกดเลPนวิดีโอทPาทางใหNนักเรียนดู 2 รอบ และเลPนเพลงใหNนักเรียนฟsง พรNอมทำทPาทาง

ประกอบ คำแปลเพลง 

Vocabulary: ครูพูดกับนักเรียนวPา จำไดNไหมในนิทานท่ีเราไดNฟsงมีคำศัพทVอะไรบNาง  นักเรียนจะตอบเปzน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ไดN  จากน้ันกดท่ีเคร่ืองหมายคำถามเพ่ือเลPนเสียงใบNใหNนักเรียนเดาวPาเสียงท่ี

นักเรียนไดNยินคือเสียงอะไร  เม่ือนักเรียนตอบเเลNวคล๊ิกท่ีคำวPา Answer ใหNเห็นรูปภาพ กดท่ีรูปภาพเพ่ือฟsง

เสียงภาษาอังกฤษนักเรียนออกเสียงตามอีกรอบพรNอมกับชวนนักเรียนทำทPาทางประกอบศัพทVคำน้ัน 

Letter and Sound: ครูเลPนวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรใหNนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันเลPน

เสียงท่ีตัวอักษรใหNนักเรียนฟsง พรNอมทำทPาทางประกอบตัวอักษร 3 คร้ัง    

How to write: ครูเลPนวิดีโอการเขียนตัวอักษร D d ใหNนักเรียนดู 2 คร้ัง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดย

ใชNน้ิวช้ีเขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 คร้ังพรNอมบอกเสียงของ

ตัวอักษร จากน้ันพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหNนักเรียนใชNศอกเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรNอมบอกเสียง

ของตัวอักษร 

กิจกรรม: ครูใหNนักเรียนยกมือเย่ียมท้ังสองขNาง นักเรียนลองตอบกPอน วPาเหมือนตัวอักษรอะไรในภาษาอังกฤษ 

นักเรียนตอบหลายๆคนหรือครูสุPมถาม จากน้ันครูเฉลยบอกนักเรียนวPา มือซNายคือตัวอักษร b พิมพVเล็ก และ

มือขวาเปzนตัวอักษร d พิมพVเล็ก ครูพานักเรียนใชNน้ิวช้ีวาดทิศทางการเขียนตามตามรูปมือ จากน้ันครูพา

นักเรียนทำกิจกรรม ครูออกเสียงตัวอักษร บี หรือ ดี  ใหNนักเรียนชูมือไปขNางหนNา  เลPนจนนักเรียนจำไดN ครู

อาจจะออกเสียง phonics ไปดNวย 

กิจกรรม:  ใหNนักเรียนน่ังเปzนวงใหญP ครูทบทวนการออกเสียงตัวอักษรและคำศัพทVกPอน จากน้ันครูคว่ำ

การVด ABC with Phonics1 Cards01 ปxดไวNไมPใหNเห็น และบอกนักเรียนวPา การVดท่ีครูคว่ำไวNตรงกลางหNอง จะ
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มีตัวอักษรตัวพิมพVใหญPตัวอักษรตัวพิมพVเล็กและภาพคำศัพทV  จากน้ันครูพานักเรียนเลPนเกมสPงส่ิงของ เม่ือครู

ใหNสัญญาณหยุด ส่ิงของอยูPท่ีใคร  ใหNคนน้ันออกมาหยิบการVดท่ีวางไวNตรงกลางคนละ1การVด เม่ือไดNการVดอะไร

ตNองออกเสียงน้ัน เชPน ตัวอักษรพิมพVใหญPใหNบอกช่ือตัวอักษร พรNอมแสดงทิศทางการเขียน ตัวอักษรพิมพVเล็ก

ใหNออกเสียง phonics และทPาทาง ถNาเปzนรูปภาพคำศัพทVใหNนักเรียนแสดงทPาทางของคำศัพทVนักเรียนนำเสนอ

การVดท่ีตัวเองไดN ออกเสียงใหNเพ่ือน ๆ ออกเสียงตาม 

Worksheet: ครูใหNนักเรียนดูโคNดขNางลPางกPอนวPารูปภาพไหนแสดงถึงตัวอักษรอะไร  จากน้ันแจกใบ

งาน ABC with Phonics1 Worksheet04 ใหNนักเรียนเขียนโคNดลงในชPองที่เหมือนภาพดNานซNาย เฉลย 

 

 

Day 5 
ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษรและแสดงท่าทางประกอบตัวอักษร  นักเรียนเขียน

ตัวอักษรท่ีหายไปให้สมบูรณ์  และทำเเบบประเมินให้นักเรียนดูท่าทางของตัวอักษรพร้อมเขียนตัวอักษรท่ี

นักเรียนเห็นและครูเล่นเสียงตัวอักษรให้นักเรียนฟัง นักเรียนเขียนตัวอักษรท่ีได้ยินลงในสมุด จากหนังสือเรียน

เล่มน้ี ครูจะต้องทำการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงผลการประเมินจะต้องผ่าน 60% ข้ึนไป ถ้าไม่ผ่านคุณครูจะต้อง

ทบทวนเน้ือหาหนังสือเล่มน้ันอีกคร้ัง 

Warm up: ครูจะเปิดวิดีโอเพลงของตัวอักษร a - d ให้นักเรียนทุกคนลุกข้ึน และร้องเพลงไปพร้อมกับ

ทำท่าทางประกอบตัวอักษร   a-d หลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วครูถามนักเรียนอีกคร้ังว่า ตัวอักษร a, b, c 

และ d ออกเสียง phonics ว่าอย่างไรและมีท่าทางประกอบตัวอักษรอย่างไรบ้าง 

กิจกรรม: ครูเปิดสไลด์ทีละสไลด์  ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรท่ีหายไปลงในสมุดของตัวเองให้สมบูรณ์  

ประเมินผล: แจก ABC with Phonics1 Evaluation 01 ข้อ1-4 ครูให้นักเรียนน่ังห่าง ๆ ไม่ให้ลอกกัน 

บอกนักเรียนว่าครูจะเปิดวิดีโอการออกเสียงประกอบท่าทางของตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง ครั้งแรกให้

นักเรียนต้ังใจฟังและเขียนตัวอักษรที่นักเรียนได้ยินลงในแบบประเมิน ครั้งที่สองที่ครูเปิดให้นักเรียนทวน

คำตอบ (หากนักเรียนเขียนไม่ทันสามารถคล๊ิก  pause วีดีโอ ระหว่างข้อให้นักเรียนได้) 

ประเมินผล: ข้อ 5 -ข้อ 8 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง 3 คร้ัง ให้นักเรียนฟังและเขียนตัวอักษรท่ีได้ยินลงใน

แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 


